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DECIZII

ALE

C U R fi I I

C O N S T I T U fi I O N A L E

CURTEA CONSTITUfiIONAL√

D E C I Z I A Nr. 103
din 22 februarie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 68 alin. 4
din Codul de procedur„ civil„
Constantin Doldur
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
™erban Viorel St„noiu
Ion Tiuc„
Cristina Toma

—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedur„ civil„,
excep˛ie ridicat„ de Elena Vacariu Ón Dosarul
nr. 746/C/2004 al Tribunalului Gala˛i — Sec˛ia civil„.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Magistratul-asistent refer„ asupra cererii depuse la
dosar, prin care autorul excep˛iei solicit„ judecarea cauzei
Ón lips„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca fiind
neÓntemeiat„. Œn acest sens, arat„ c„ interdic˛ia
mandatarului de a pune concluzii Ón fa˛a instan˛ei de
judecat„ nu Óncalc„ prevederile constitu˛ionale invocate,
scopul dispozi˛iilor criticate fiind acela de a protegui partea
reprezentat„. De altfel, partea interesat„ se poate prezenta
personal Ón fa˛a instan˛ei ∫i, de asemenea, Ó∫i poate angaja
un avocat ce are dreptul de a pune concluzii.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 20 octombrie 2004, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 746/C/2004, Tribunalul Gala˛i — Sec˛ia civil„ a
sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 68 alin. 4 din Codul
de procedur„ civil„, excep˛ie ridicat„ de Elena Vacariu.
Autorul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, Ón calitate de
mandatar al reclamantului, arat„ c„ dispozi˛iile art. 68
alin. 4 din Codul de procedur„ civil„ sunt neconstitu˛ionale
Ón ceea ce prive∫te dreptul la ap„rare exercitat prin

intermediul unui consilier juridic cu procur„ Ón fa˛a notarului.
Consider„ c„ poate pune concluzii orale, astfel cum
prevede art. 68 alin. 4 din Codul de procedur„ civil„, Óns„
instan˛a de judecat„ a apreciat c„ Ói sunt opozabile aceste
dispozi˛ii de lege ∫i, drept urmare, nu poate pune concluzii
orale.
Tribunalul Gala˛i — Sec˛ia civil„ apreciaz„ c„ restric˛ia
mandatarului care nu are calitatea de avocat de a pune
concluzii orale Ón instan˛„ nu constituie o Ónc„lcare a
dispozi˛iilor art. 24 alin. (1) din Constitu˛ie, deoarece
mandatarul are posibilitatea de a formula cereri ∫i de a
propune probe, precum ∫i dreptul de a depune concluzii
scrise.
Œn opinia instan˛ei de judecat„, consilierul juridic, Ón
conformitate cu dispozi˛iile Legii nr. 514/2003, precum ∫i cu
cele ale Statutului profesiei de consilier juridic, poate pune
concluzii orale Ón instan˛„ numai pentru persoanele juridice
pe care le reprezint„, nu ∫i pentru persoanele fizice, astfel
Ónc‚t dispozi˛iile art. 68 alin. 4 din Codul de procedur„
civil„ trebuie interpretate Ón acest sens.
Œn concluzie, instan˛a de judecat„ apreciaz„ c„ excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 68 alin. 4 din
Codul de procedur„ civil„ este neÓntemeiat„.
Potrivit dispozi˛iilor art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i formula
punctele de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Guvernul, Ón punctul de vedere prezentat, consider„ c„
art. 24 alin. (1) din Constitu˛ie garanteaz„ dreptul la
ap„rare, dar c„, tocmai pentru ca aceast„ garan˛ie s„
func˛ioneze, alin. (2) al aceluia∫i articol prevede expres c„
Ón tot cursul procesului p„r˛ile au dreptul de a fi asistate
de un avocat. Œn acest sens, arat„ c„, Ón concordan˛„ cu
aceste principii, pentru a garanta c„ orice parte Ón proces
poate fi asistat„ de o persoan„ cu preg„tire adecvat„, Ón
m„sur„ s„ ofere o asisten˛„ calificat„ ∫i, totodat„, pentru a
preveni exercitarea f„r„ drept a avocaturii, dispozi˛iile
art. 68 alin. 4 din Codul de procedur„ civil„ limiteaz„
dreptul de a pune concluzii orale Ón proces, permi˛‚nd
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aceasta numai avocatului ∫i consilierului juridic, pentru
persoana juridic„ la care este angajat.
Œn concluzie, Guvernul consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 68 alin. 4 din Codul
de procedur„ civil„ este neÓntemeiat„.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ restric˛ia mandatarului
care nu are calitatea de avocat de a pune concluzii orale
Ón instan˛„ nu constituie o Ónc„lcare a dreptului la ap„rare,
Óntruc‚t partea Óns„∫i poate participa la dezbateri ∫i poate
pune concluzii Ónaintea instan˛ei de judecat„, iar
mandatarul are posibilitatea s„ formuleze cereri ∫i s„
propun„ probe Ón tot cursul procesului, precum ∫i dreptul
de a depune concluzii scrise.
Totodat„, se arat„ c„ posibilitatea reprezent„rii p„r˛ilor
prin mandatar este prev„zut„ de art. 67 ∫i 68 din Codul
de procedur„ civil„, care stabilesc condi˛iile de exercitare a
acestui mandat. Aceste condi˛ii, precum ∫i limitele Ón care
poate fi exercitat mandatul, inclusiv posibilitatea
mandatarului de a pune sau nu concluzii Ón instan˛„ Ón
numele p„r˛ii, reprezint„ op˛iuni ale legiuitorului, care,
potrivit art. 126 alin. (2) din Constitu˛ie, stabile∫te regulile
privind procedura de judecat„. Œn acest sens, se invoc„
jurispruden˛a Cur˛ii Constitu˛ionale, respectiv Decizia
nr. 31/2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 199 din 5 martie 2004, ∫i Decizia nr. 54/2003,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 153
din 10 martie 2003.
Œn concluzie, Avocatul Poporului consider„ c„ dispozi˛iile
art. 68 alin. 4 din Codul de procedur„ civil„ sunt
constitu˛ionale.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul raportor, concluziile procurorului ∫i dispozi˛iile de
lege criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i dispozi˛iile Legii nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, precum ∫i ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10
∫i 29 din Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 68 alin. 4 din Codul de procedur„ civil„,
care au urm„torul cuprins: îDac„ mandatul este dat unei alte
persoane dec‚t unui avocat, mandatarul nu poate pune
concluzii dec‚t prin avocat, cu excep˛ia consilierului juridic
care, potrivit legii, reprezint„ partea.“
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Autorul excep˛iei sus˛ine, Ón esen˛„, c„ dispozi˛iile legale
criticate Óncalc„ prevederile art. 24 alin. (1) din Constitu˛ie,
care prev„d c„ îDreptul la ap„rare este garantat“.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
Constitu˛ional„ constat„ c„ aceasta este neÓntemeiat„ ∫i, Ón
consecin˛„, urmeaz„ a fi respins„ pentru urm„toarele
considerente:
Curtea Constitu˛ional„ s-a mai pronun˛at asupra
constitu˛ionalit„˛ii dispozi˛iilor art. 68 alin. 4 din Codul de
procedur„ civil„, prin raportare la acelea∫i dispozi˛ii din
Legea
fundamental„,
resping‚nd
excep˛iile
de
neconstitu˛ionalitate invocate. Astfel, Ón Decizia nr. 31 din
29 ianuarie 2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 199 din 5 martie 2004, Curtea a
re˛inut c„ îreprezentarea p„r˛ilor Óntr-un proces prin
mandatar, care poate fi avocat sau alt„ persoan„ cu sau
f„r„ preg„tire juridic„, este una dintre modalit„˛ile prin care
Codul de procedur„ civil„ asigur„ accesul liber la justi˛ie,
precum ∫i exercitarea dreptului la ap„rare al p„r˛ilor,
drepturi fundamentale prev„zute de art. 21, respectiv de
art. 24 din Constitu˛ie. Restric˛ia mandatarului care nu are
calitatea de avocat de a pune concluzii orale Ón instan˛„
nu constituie o Ómpiedicare a accesului liber la justi˛ie,
Óntruc‚t partea Óns„∫i poate participa la dezbateri ∫i poate
pune concluzii Ónaintea instan˛ei de judecat„, iar
mandatarul are posibilitatea s„ formuleze cereri ∫i s„
propun„ probe Ón tot cursul procesului, precum ∫i dreptul
de a depune concluzii scrise. Posibilitatea reprezent„rii
p„r˛ii prin mandatar este prev„zut„ doar de art. 67 ∫i 68
din Codul de procedur„ civil„, care stabilesc condi˛iile de
exercitare a acestui mandat. Aceste condi˛ii, precum ∫i
limitele Ón care poate fi exercitat mandatul, inclusiv
posibilitatea mandatarului de a pune sau nu concluzii Ón
instan˛„ Ón numele p„r˛ii, reprezint„ op˛iuni ale legiuitorului,
care, potrivit dispozi˛iilor art. 126 alin. (2) din Constitu˛ie,
stabile∫te regulile privind procedura de judecat„“.
De asemenea, Ón Decizia nr. 416 din 12 octombrie
2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 1.217 din 17 decembrie 2004, Curtea a constatat c„,
Óntruc‚t Legea fundamental„, prev„z‚nd Ón alin. (1) al
art. 24 garantarea dreptului la ap„rare, consacr„ Ón
alin. (2) al aceluia∫i articol dreptul p„r˛ilor de a fi asistate
de un avocat Ón tot timpul procesului, nu ∫i pe acela de a
apela la serviciile unui mandatar. T„cerea legiuitorului
constitu˛ional Ón aceast„ privin˛„ nu poate fi complinit„ pe
calea unei interpret„ri extensive, astfel Ónc‚t prevederea
constitu˛ional„ men˛ionat„ lipse∫te de temei critica de
neconstitu˛ionalitate.
Deoarece nu au intervenit elemente noi, de natur„ s„
justifice schimbarea jurispruden˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale, cele
statuate Ón deciziile men˛ionate Ó∫i men˛in valabilitatea ∫i Ón
prezenta cauz„.
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Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i
al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

C O N S T I T U fi I O N A L √

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedur„ civil„, excep˛ie
ridicat„ de Elena Vacariu Ón Dosarul nr. 746/C/2004 al Tribunalului Gala˛i — Sec˛ia civil„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 22 februarie 2005.
PRE™EDINTE,

CONSTANTIN DOLDUR
Magistrat-asistent,
Cristina Toma

CURTEA CONSTITUfiIONAL√

D E C I Z I A Nr. 154
din 17 martie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. V alin. (2) liniu˛a a 4-a
din Ordonan˛a Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 158/2001 privind regimul accizelor ∫i pentru instituirea unor m„suri de Ómbun„t„˛ire
a colect„rii unor venituri bugetare ∫i ale art. 24 din Ordonan˛a Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contraven˛iilor
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Kozsokár Gábor
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Aurelia Popa
Daniela Ramona Mari˛iu

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. V alin. (2) liniu˛a a 4-a din Ordonan˛a
Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor
∫i pentru instituirea unor m„suri de Ómbun„t„˛ire a colect„rii
unor venituri bugetare ∫i ale art. 24 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven˛iilor,
excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îPetrisil“ — S.R.L.

din Diosig Ón Dosarul nr. 1.196/2004 al Judec„toriei
Marghita.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, reprezentantul
Ministerului Public pune concluzii de respingere a excep˛iei
de neconstitu˛ionalitate ca neÓntemeiat„. Stabilirea faptului
c„, o dat„ cu aplicarea sanc˛iunii, se dispune ∫i
confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din
contraven˛ii, nu Ónfr‚nge prezum˛ia referitoare la caracterul
licit al dob‚ndirii averii, ci este Ón deplin acord cu
dispozi˛iile constitu˛ionale ale art. 44 alin. (8) ∫i (9).
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 3 noiembrie 2004, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 1.196/2004, Judec„toria Marghita a sesizat
Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. V alin. (2) liniu˛a a 4-a din Ordonan˛a
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Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul
accizelor ∫i pentru instituirea unor m„suri de Ómbun„t„˛ire
a colect„rii unor venituri bugetare ∫i ale art. 24 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraven˛iilor, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„
îPetrisil“ — S.R.L. din Diosig.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate,
formulat„ oral Ón fa˛a instan˛ei de judecat„ ∫i cuprins„ Ón
Óncheierea de sesizare a Cur˛ii Constitu˛ionale, autorul
acesteia sus˛ine c„ textele de lege criticate contravin
prevederilor art. 41 alin. (7) din Constitu˛ie. Consider„ c„
prezum˛ia de dob‚ndire licit„ a bunurilor, instituit„ de textul
constitu˛ional invocat, opereaz„ ∫i Ón ceea ce prive∫te
bunurile confiscate prin proces-verbal de contraven˛ie.
Judec„toria Marghita consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, Óntruc‚t Ón cazul
bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraven˛ii nu
se poate vorbi de o dob‚ndire licit„ care s„ poat„ fi
prezumat„. Arat„ c„ sus˛inerile autorului excep˛iei pornesc
de la premisa eronat„ c„ proprietatea trebuie ocrotit„ Ón
orice condi˛ii, inclusiv atunci c‚nd legea este Ónc„lcat„. De
altfel, din Óntreaga economie a art. 41 din Constitu˛ie,
rezult„ c„ textele constitu˛ionale care con˛in dispozi˛ii
privind protec˛ia propriet„˛ii private au Ón vedere
desf„∫urarea de activit„˛i comerciale Ón condi˛iile respect„rii
prevederilor legale referitoare la dreptul de proprietate.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i formula
punctele de vedere cu privire la excep˛ia ridicat„.
Guvernul consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. V alin. (2) liniu˛a a 4-a din Ordonan˛a
Guvernului nr. 3/2003 este inadmisibil„, deoarece prin
dispozi˛iile art. 298 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal a fost abrogat„ Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 158/2001, pe cale de consecin˛„ fiind
abrogate ∫i prevederile Ordonan˛ei Guvernului nr. 3/2003.
Astfel, ele nu mai sunt Ón vigoare, fiind incidente
prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, potrivit
c„rora Curtea Constitu˛ional„ se pronun˛„ numai asupra
excep˛iilor de neconstitu˛ionalitate ce au ca obiect dispozi˛ii
legale Ón vigoare. Œn ceea ce prive∫te excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 24 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraven˛iilor, apreciaz„ c„ este neÓntemeiat„. Œn acest
sens, precizeaz„ c„ de prezum˛ia dob‚ndirii licite, stabilit„
de art. 44 alin. (8) din Constitu˛ie, îse bucur„ numai
averea dob‚ndit„ printr-o activitate Ón acord cu ordinea de
drept, nu ∫i cea ob˛inut„ prin fapte de Ónc„lcare a legii,
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anume prin s„v‚r∫irea de infrac˛iuni ∫i contraven˛ii“.
Œntruc‚t, prin dispozi˛iile art. 44 alin. (9), Legea
fundamental„ a abilitat legiuitorul ordinar s„ fixeze condi˛iile
Ón care pot fi confiscate bunurile destinate, folosite sau
rezultate din contraven˛ii, consider„ c„ prevederile de lege
criticate sunt concordante cu dispozi˛iile Constitu˛iei. Œn
continuare, men˛ioneaz„ c„, Ón jurispruden˛a sa, Curtea
Constitu˛ional„ a statuat c„ este la latitudinea legiuitorului
s„ aplice un regim juridic mai sever Ón cazul circula˛iei
bunurilor supuse accizelor, inclusiv sub aspectul gravit„˛ii
sanc˛iunilor prev„zute. Citeaz„, Ón acest sens, Decizia
Cur˛ii Constitu˛ionale nr. 477 din 9 decembrie 2003,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 105
din 4 februarie 2004.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„. Œn acest sens arat„
c„ aplicarea, Ón mod legal, a unei amenzi, pentru o
contraven˛ie s„v‚r∫it„, este consecin˛a legitim„ a Ónc„lc„rii
unei norme legale, iar nu o Ónc„lcare a dreptului de
proprietate. De asemenea, stabilirea faptului c„, o dat„ cu
aplicarea sanc˛iunii, se dispune ∫i confiscarea bunurilor
destinate, folosite sau rezultate din contraven˛ii, nu Ónfr‚nge
prezum˛ia referitoare la caracterul licit al dob‚ndirii averii,
ci este Ón deplin acord cu dispozi˛iile constitu˛ionale ale
art. 44 alin. (1) teza a doua ∫i alin. (9). De altfel, Ón
jurispruden˛a sa, Curtea Constitu˛ional„ a re˛inut c„
stabilirea unei contraven˛ii ∫i sanc˛ionarea acesteia cu
amend„ reprezint„ o op˛iune legitim„ a legiuitorului, care
d„ expresie preocup„rii statului pentru a asigura libertatea
comer˛ului, protec˛ia concuren˛ei loiale ∫i crearea cadrului
favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de produc˛ie,
a∫a cum prevede art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitu˛ie.
Men˛ioneaz„, Ón acest sens, Decizia nr. 319 din
9 septembrie 2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 701 din 7 octombrie 2003.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i dispozi˛iile Legii nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. V alin. (2) liniu˛a a 4-a din Ordonan˛a
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Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor
∫i pentru instituirea unor m„suri de Ómbun„t„˛ire a colect„rii
unor venituri bugetare, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 24 din 17 ianuarie 2003, aprobat„
cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 247/2003,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 414
din 13 iunie 2003, precum ∫i cele ale art. 24 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraven˛iilor, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobat„ cu modific„ri
∫i complet„ri prin Legea nr. 180/2002, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 268 din
22 aprilie 2002, cu modific„rile ulterioare.
Textele de lege criticate au urm„torul con˛inut:
— Art. V alin. (2) liniu˛a a 4-a din Ordonan˛a
Guvernului nr. 3/2003: î(2) Prin derogare de la prevederile
art. 8 din Ordonan˛a Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraven˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 180/2002, contraven˛iile prev„zute la alin. (1) se
sanc˛ioneaz„ dup„ cum urmeaz„: (...)
— cu amend„ Óntre 5 miliarde lei ∫i 10 miliarde lei ∫i
confiscarea carburan˛ilor auto, fapta prev„zut„ la lit. e)“;
— Art. 24 din Ordonan˛a Guvernului nr. 2/2001:
î(1) Persoana Ómputernicit„ s„ aplice sanc˛iunea dispune ∫i
confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din
contraven˛ii. Œn toate situa˛iile agentul constatator va descrie Ón
procesul-verbal bunurile supuse confisc„rii ∫i va lua Ón privin˛a
lor m„surile de conservare sau de valorificare prev„zute de
lege, f„c‚nd men˛iunile corespunz„toare Ón procesul-verbal.
(2) Œn cazul Ón care bunurile nu se g„sesc contravenientul
este obligat la plata contravalorii lor Ón lei.
(3) Agentul constatator are obliga˛ia s„ stabileasc„ cine
este proprietarul bunurilor confiscate ∫i, dac„ acestea apar˛in
unei alte persoane dec‚t contravenientul, Ón procesul-verbal se
vor men˛iona, dac„ este posibil, datele de identificare a
proprietarului sau se vor preciza motivele pentru care
identificarea nu a fost posibil„.“
Autorul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate sus˛ine c„ prin
dispozi˛iile legale criticate este Ónc„lcat art. 41 alin. (7) din
Constitu˛ia Rom‚niei, devenit, ca urmare a revizuirii ∫i
republic„rii Constitu˛iei, art. 44 alin. (8), cu urm„torul
con˛inut:
— Art. 44 alin. (8): îAverea dob‚ndit„ licit nu poate fi
confiscat„. Caracterul licit al dob‚ndirii se prezum„.“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
observ„ c„ textul art. V alin. (2) liniu˛a a 4-a din
Ordonan˛a Guvernului nr. 3/2003 stabile∫te sanc˛iunea
aplicabil„ Ón ipoteza s„v‚r∫irii contraven˛iei reglementate la
lit. e) a alineatului (1) al aceluia∫i articol. Astfel,
comercializarea de carburan˛i auto care nu corespund

certificatului de conformitate se sanc˛ioneaz„ cu amend„
Óntre 5 miliarde lei ∫i 10 miliarde lei ∫i confiscarea
acestora.
Curtea Constitu˛ional„ constat„ c„ s-a mai pronun˛at
asupra unei excep˛ii asem„n„toare. Astfel, prin Decizia
nr. 105 din 11 martie 2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 239 din 8 aprilie 2003, Curtea
a observat c„ prin s„v‚r∫irea unei contraven˛ii, Ón spe˛a
de fa˛„ comercializarea de carburan˛i auto care nu
corespund certificatului de conformitate, se Óncalc„ o
norm„ legal„ care reglementeaz„ regimul juridic special al
produselor supuse accizelor. Acest fapt constituie, eo ipso,
o cauz„ de Ónl„turare a prezum˛iei generale de dob‚ndire
licit„ a averii. O interpretare contrar„ ar duce la concluzia
eronat„ c„ proprietatea ar trebui ocrotit„ Ón orice condi˛ii,
inclusiv c‚nd legea este Ónc„lcat„. Cu acela∫i prilej,
Curtea a re˛inut c„ interdic˛ia confisc„rii averii dob‚ndite
licit ∫i prezum˛ia caracterului licit al dob‚ndirii, reguli
stabilite de alin. (8) al art. 44 din Constitu˛ie, nu exclud
posibilitatea confisc„rii bunurilor destinate, folosite sau
rezultate din contraven˛ii potrivit alin. (9). Or, carburan˛ii
auto ale c„ror caracteristici nu corespund celor Ónscrise Ón
certificatul de conformitate se circumscriu, Ón cazul
comercializ„rii lor, sferei bunurilor a c„ror confiscare este
permis„ de textul constitu˛ional al art. 44 alin. (9). De
asemenea, Curtea Constitu˛ional„ a constatat prin Decizia
nr. 372 din 2 octombrie 2003, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 800 din 13 noiembrie
2003, c„ prin Óns„∫i s„v‚r∫irea contraven˛iei autorul
acesteia se situeaz„ Ón afara sferei licitului, cu consecin˛a
fireasc„, prev„zut„ de art. 44 alin. (9) din Constitu˛ie, a
posibilit„˛ii de a suferi rigorile legii, Óntre care ∫i
confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din
fapta sa.
Curtea Constitu˛ional„ s-a mai pronun˛at asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. V
alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului nr. 3/2003, ∫i prin
Decizia nr. 98 din 4 martie 2004, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 382 din 30 aprilie 2004, a
statuat c„ acestea sunt constitu˛ionale.
Pentru aceste considerente, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a art. V alin. (2) liniu˛a a 4-a din Ordonan˛a
Guvernului nr. 3/2003 urmeaz„ s„ fie respins„ ca
neÓntemeiat„. Aceea∫i concluzie se impune ∫i Ón ceea ce
prive∫te excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a art. 24 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 2/2001, pe baza unui ra˛ionament
similar, critica fiind identic„. De altfel, Curtea Constitu˛ional„
s-a mai pronun˛at asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 24 din Ordonan˛a Guvernului nr. 2/2001,
statu‚nd prin Decizia nr. 251 din 12 iunie 2003, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 553 din
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31 iulie 2003, Decizia nr. 317 din 9 septembrie 2003,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 705
din 8 octombrie 2003, Decizia nr. 319 din 9 septembrie
2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 701 din 7 octombrie 2003, ∫i Decizia nr. 407 din
4 noiembrie 2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
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Rom‚niei, Partea I, nr. 839 din 25 noiembrie 2003, c„
acestea sunt constitu˛ionale.
Solu˛ia adoptat„ ∫i considerentele deciziilor citate sunt
valabile ∫i Ón prezenta cauz„, Óntruc‚t nu au ap„rut
elemente noi de natur„ a determina reconsiderarea
jurispruden˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale.

Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i
al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

C O N S T I T U fi I O N A L √

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. V alin. (2) liniu˛a a 4-a din Ordonan˛a Guvernului
nr. 3/2003 pentru modificarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor ∫i pentru
instituirea unor m„suri de Ómbun„t„˛ire a colect„rii unor venituri bugetare ∫i ale art. 24 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven˛iilor, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îPetrisil“ — S.R.L. din Diosig
Ón Dosarul nr. 1.196/2004 al Judec„toriei Marghita.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 17 martie 2005.
PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Daniela Ramona Mari˛iu

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
A L E A D M I N I S T R A fi I E I P U B L I C E C E N T R A L E
MINISTERUL ECONOMIEI ™I COMERfiULUI

ORDIN
privind organizarea ∫i func˛ionarea Comisiei pentru derularea mecanismului
de acordare a sprijinului financiar, precum ∫i a modului de gestionare a activit„˛ii
Œn conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 357/2004 privind aprobarea
mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de cre∫tere a competitivit„˛ii
produselor industriale, modificat„ ∫i completat„ prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 2.184/2004,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Economiei ∫i
Comer˛ului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul economiei ∫i comer˛ului emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ componen˛a Comisiei pentru
derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar,
prev„zut„ Ón anexa nr. 1.
Art. 2. — Se aprob„ Regulamentul de organizare ∫i
func˛ionare a Comisiei pentru derularea mecanismului de
acordare a sprijinului financiar, prev„zut Ón anexa nr. 2.

Art. 3. — Se aprob„ Modul de gestionare a
documentelor aferente activit„˛ilor pentru administrarea
Programului de cre∫tere a competitivit„˛ii produselor
industriale, prev„zut Ón anexa nr. 3.
Art. 4. — Prin delegare de competen˛„, Ón condi˛iile
prevederilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 500/2002,
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contractele de finan˛are ∫i actele adi˛ionale aferente cu o
valoare mai mic„ de 1.000 milioane lei se semneaz„ de
c„tre

secretarul

general

al

Ministerului

Economiei

∫i Comer˛ului, iar cele cu o valoare mai mare de
1.000 milioane lei, avizate favorabil de secretarul general
al ministerului, se semneaz„ de c„tre secretarul de stat
care coordoneaz„ politicile industriale.
Art. 5. — Direc˛ia general„ politic„ industrial„, Direc˛ia
general„ buget, economico-financiar„ ∫i administrativ,
Direc˛ia infrastructur„, calitate ∫i mediu, Direc˛ia general„

legisla˛ie management ∫i Serviciul contencios vor duce la
Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 6. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
Art. 7. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ Ordinul ministrului economiei ∫i comer˛ului
nr. 225/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Comisiei
pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului
financiar, precum ∫i a modului de gestionare a activit„˛ii,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 380
din 30 aprilie 2004.

Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Bucure∫ti, 1 aprilie 2005.
Nr. 137.

ANEXA Nr. 1

C O M P O N E N fi A
Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare
a sprijinului financiar
Comisia pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar
este format„ din 7 membri, dup„ cum urmeaz„:
Pre∫edinte:
— Eugen fiapu Nazare, secretar de stat Ón Ministerul
Economiei ∫i Comer˛ului
Vicepre∫edin˛i: — Viorel Pala∫c„, secretar general Ón Ministerul
Economiei ∫i Comer˛ului;
— Aurica Sereny, director general adjunct Ón cadrul
Direc˛iei generale politic„ industrial„
Membri:
— Nichita Liliana, consilier Ón cadrul Direc˛iei
infrastructur„, calitate ∫i mediu;
— Chim Niculina, consilier Ón cadrul Direc˛iei generale
politic„ industrial„;
— Stan Cornel, expert Ón cadrul Direc˛iei generale buget,
economico-financiar„ ∫i administrativ;
— un reprezentant al patronatului de ramur„.
ANEXA Nr. 2

REGULAMENT
de organizare ∫i func˛ionare a Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar
1. Comisia pentru derularea mecanismului de acordare
a sprijinului financiar, denumit„ Ón continuare Comisie,
func˛ioneaz„ Ón cadrul Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului,
cu atribu˛ii Ón organizarea ∫i derularea mecanismului de
acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin
Programul de cre∫tere a competitivit„˛ii produselor
industriale, denumit Ón continuare Program.
2. Principalele atribu˛ii ale Comisiei sunt urm„toarele:

a) coordoneaz„ Óntreaga activitate de acordare a
sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Program,
conform prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 357/2004,
modificat„ ∫i completat„ prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 2.184/2004;
b) promoveaz„ campanii de informare public„ privind
Programul, prin conferin˛e ∫i comunicate de pres„,
interviuri, Ónt‚lniri cu patronatele, asocia˛iile profesionale de
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profil ∫i/sau camerele de comer˛ ∫i industrie, autorit„˛ile
locale ∫i altele, precum ∫i prezentarea acestuia pe site-ul
Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului — www.minind.ro;
c) evalueaz„ proiectele (documentele) prezentate de
agen˛ii economici, Ón ordinea Ónregistr„rii lor Ón Registrul
unic de eviden˛„ al Comisiei, ∫i decide asupra accept„rii
sau respingerii acord„rii sprijinului financiar de la bugetul
de stat;
d) evalueaz„ solicit„rile beneficiarilor, dup„ caz, privind
modificarea clauzelor contractuale ∫i decide asupra
accept„rii sau respingerii acestora;
e) analizeaz„ stadiul derul„rii Programului, stabilind
m„suri Ón consecin˛„;
f) aprob„ programul de control ∫i stabile∫te mandatul
reprezentan˛ilor Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului care
verific„ la fa˛a locului realizarea proiectelor;
g) analizeaz„ modul de utilizare a fondurilor alocate ∫i
adopt„ m„suri de cre∫tere a eficien˛ei activit„˛ii;
h) decide asupra necesit„rii sist„rii sprijinului financiar
c„tre beneficiarii Programului care nu respect„ clauzele
contractuale ∫i/sau care furnizeaz„ informa˛ii eronate;
i) informeaz„ conducerea Ministerului Economiei ∫i
Comer˛ului asupra modului de acordare a sprijinului
financiar de la bugetul de stat prin Program ∫i face
propuneri pentru Ómbun„t„˛irea derul„rii acestuia;
j) asigur„ realizarea bazei de date privind programele
prezentate ∫i acceptate de Comisie, utilizarea fondurilor
alocate, stadiul realiz„rii proiectelor pentru contractele Ón
derulare, rezultatele implement„rii proiectelor.

3. Convocarea Comisiei se face, ori de c‚te ori este
necesar, de c„tre pre∫edinte sau, Ón lipsa acestuia, de
vicepre∫edinte, cu cel pu˛in 3 zile lucr„toare Ónainte de
data prev„zut„ pentru ∫edin˛„.
4. Comisia este legal Óntrunit„ dac„ sunt prezen˛i cel
pu˛in 5 membri ∫i decide cu votul majorit„˛ii absolute a
num„rului de membri numi˛i Ón cadrul acesteia.
5. Participarea la ∫edin˛ele Comisiei reprezint„ sarcin„
de serviciu ∫i nu este remunerat„.
6. Deciziile Comisiei se consemneaz„ Óntr-un procesverbal Ónscris Óntr-un registru unic Ónfiin˛at Ón acest scop.
7. Secretariatul Comisiei este asigurat de c„tre Direc˛ia
general„ politic„ industrial„.
8. Secretariatul Comisiei gestioneaz„ urm„toarele
registre: Registrul unic de eviden˛„ a proiectelor, Registrul
de procese-verbale, Registrul de eviden˛„ contracte,
Registrul de eviden˛„ acte adi˛ionale, Registrul de eviden˛„
documente de plat„.
9. Informa˛iile privind Programul, prezentate pe site-ul
Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului, sunt actualizate prin
grija secretariatului Comisiei.
10. Periodic, secretariatul Comisiei preg„te∫te
comunicate de pres„ privind stadiul derul„rii Programului,
precum ∫i materialele necesare pentru promovarea
campaniei de informare public„ privind Programul.
11. La ∫edin˛ele Comisiei pot participa ∫i invita˛i, cu
luarea Ón considerare a domeniilor care fac obiectul
proiectelor evaluate.
ANEXA Nr. 3

MODUL DE GESTIONARE A DOCUMENTELOR
aferente activit„˛ilor pentru administrarea Programului de cre∫tere a competitivit„˛ii produselor industriale
1. Programul de cre∫tere a competitivit„˛ii produselor
industriale, denumit Ón continuare Program, se deruleaz„ Ón
cadrul Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului, cu participarea
direct„ a Direc˛iei generale politic„ industrial„, Direc˛iei
generale buget, economico-financiar„ ∫i administrativ,
Direc˛iei infrastructur„, calitate ∫i mediu ∫i a Serviciului
contencios.
2. Toate documentele care au leg„tur„ cu Programul se
Ónregistreaz„ la Registratura Ministerului Economiei ∫i
Comer˛ului.
3. Proiectele depuse de poten˛ialii beneficiari se
Ónregistreaz„ de c„tre secretariatul Comisiei pentru
derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar,
denumit„ Ón continuare Comisie, Ón Registrul unic de
eviden˛„ al Comisiei, Ón ordinea numerelor de Ónregistrare
primite de la Registratura Ministerului Economiei ∫i
Comer˛ului.
4. Proiectele se evalueaz„ de c„tre speciali∫ti ∫i se
analizeaz„ Ón cadrul Consiliului tehnico-economic al Direc˛iei
generale politic„ industrial„ pentru stabilirea Óncadr„rii

agen˛ilor economici Ón condi˛iile de eligibilitate ∫i, respectiv,
a Óncadr„rii proiectelor prezentate Ón criteriile de eligibilitate,
Ón conformitate cu prevederile Hot„r‚rii Guvernului
nr. 357/2004, modificat„ ∫i completat„ prin Hot„r‚rea
Guvernului nr. 2.184/2004.
5. Œn cadrul ∫edin˛elor Comisiei se prezint„ ∫i se sus˛in
rezultatele analizei de c„tre membrii Comisiei reprezentan˛i
ai Direc˛iei generale politic„ industrial„.
6. Secretariatul Comisiei Óntocme∫te procesele-verbale
ale acesteia, pe care le Ónscrie Ón registrul prev„zut la
pct. 6 din anexa nr. 2.
7. Œn termen de maximum 5 zile lucr„toare de la data
desf„∫ur„rii ∫edin˛ei de evaluare a proiectului, secretariatul
Comisiei transmite notific„ri agen˛ilor economici privind
deciziile Comisiei.
8. Œn cazul Ón care proiectul este acceptat pentru
finan˛are, secretariatul Comisiei transmite pe cale
electronic„ modelul de contract sau de act adi˛ional, dup„
caz, modelul de raport tehnico-financiar ∫i graficul de lucr„ri
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pentru etapa urm„toare, precum ∫i orice informa˛ii
referitoare la Program.
9. Contractele de finan˛are Óntocmite de c„tre
beneficiari, depuse la Registratura Ministerului Economiei ∫i
Comer˛ului, se transmit Direc˛iei generale politic„ industrial„
pentru finalizare. Actele adi˛ionale Óntocmite de beneficiari
urmeaz„ acela∫i circuit de avizare aplicabil contractelor de
finan˛are.
10. Contractele de finan˛are finalizate primesc un num„r
de Ónregistrare din Registrul de eviden˛„ contracte.
11. Contractele de finan˛are semnate de c„tre
reprezentan˛ii Direc˛iei generale politic„ industrial„ urmeaz„
circuitul de avizare, prin grija secretariatului Comisiei.
12. Contractele de finan˛are sunt avizate de Serviciul
contencios Ón termen de o zi lucr„toare.
13. Contractele de finan˛are/actele adi˛ionale se transmit
Direc˛iei generale buget, economico-financiar„ ∫i
administrativ, care le verific„ ∫i le avizeaz„ Ón termen de
maximum 3 zile lucr„toare.
14. Contractele de finan˛are la care suma angajat„ este
mai mare de 100 milioane lei se prezint„ pentru viz„
controlorului delegat, reprezentant al Ministerului Finan˛elor
Publice, de c„tre secretariatul Comisiei.
15. Contractele de finan˛are se semneaz„ de c„tre
reprezentantul Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului,
Ómputernicit Ón acest sens, cu beneficiarii sprijinului
financiar.
16. C‚te un exemplar al contractului de finan˛are
Óncheiat se transmite de c„tre secretariatul Comisiei
beneficiarilor Programului, Direc˛iei generale politic„
industrial„ ∫i Direc˛iei generale buget, economico-financiar„
∫i administrativ. Un exemplar al contractului de finan˛are se
p„streaz„ Ón arhiva Comisiei.
17. Pentru fiecare contract de finan˛are/act adi˛ional
aprobat de conducerea Ministerului Economiei ∫i
Comer˛ului, Direc˛ia general„ politic„ industrial„ Óntocme∫te
angajamentele bugetare individuale ∫i propunerile de
angajare a unei cheltuieli, care se transmit Direc˛iei
generale buget, economico-financiar„ ∫i administrativ.
18. Derularea contractelor de finan˛are Óncheiate cu
beneficiarii se urm„re∫te de c„tre Direc˛ia general„ politic„
industrial„.
19. Documentele de plat„ depuse de beneficiari la
registratura ministerului, preluate de c„tre secretariatul

Comisiei ∫i Ónregistrate Ón Registrul de eviden˛„ documente
de plat„, se repartizeaz„ salaria˛ilor Direc˛iei generale
politic„ industrial„, care verific„ existen˛a, legalitatea ∫i
corectitudinea documenta˛iilor de plat„ Ón termen de
maximum 3 zile lucr„toare de la data prelu„rii acestora de
la secretariatul Comisiei.
20. Œn cazul Ón care documenta˛iile de plat„ nu sunt
corespunz„tor Óntocmite, Direc˛ia general„ politic„
industrial„ Óntreprinde demersurile necesare (Ón scris,
telefonic sau prin Ónt‚lniri directe) Ón vederea finaliz„rii
acestora, iar termenul prev„zut la pct. 19 se decaleaz„
corespunz„tor).
21. Asigurarea parcurgerii fazei de lichidare a
cheltuielilor, prin verificarea documentelor justificative ∫i
confirmarea pe propria r„spundere a persoanei
responsabile c„ aceast„ verificare a fost realizat„, se face
de c„tre Direc˛ia general„ politic„ industrial„. Œn situa˛ia
achizi˛iei de bunuri ∫i/sau servicii se verific„ dac„
documentele de plat„ sunt Ónso˛ite de documente care
atest„ c„ aceasta s-a realizat pe baz„ de licita˛ie sau
selec˛ie de oferte.
22. Direc˛ia general„ politic„ industrial„ vizeaz„ prin
persoanele delegate cu aceste atribu˛ii, pentru îBun de
plat„“, documentele justificative de plat„ corespunz„toare.
23. Periodic, Direc˛ia general„ politic„ industrial„
Óntocme∫te ordonan˛area de plat„, separat pentru
documentele de plat„ cu valoarea sub 100 milioane lei ∫i
peste 100 milioane lei, ∫i le depune la Direc˛ia general„
buget, economico-financiar„ ∫i administrativ.
Se are Ón vedere ca valoarea Ónsumat„ a celor dou„
ordonan˛„ri s„ fie de minimum 1 miliard lei. Num„rul
maxim de ordonan˛„ri pe lun„ este de 3.
24. Œn termen de maximum 15 zile lucr„toare Direc˛ia
general„ buget, economico-financiar„ ∫i administrativ
asigur„ plata cheltuielilor efectuate de c„tre beneficiarii
Programului, Ón limita creditelor bugetare aprobate prin
bugetul ministerului cu destina˛ia îStimularea exporturilor“,
Ón condi˛iile legii.
25. Urm„rirea efectu„rii fazei de plat„ a cheltuielilor se
face de c„tre Direc˛ia general„ politic„ industrial„ care
informeaz„ telefonic, dup„ caz, agen˛ii economici asupra
pl„˛ilor efectuate.

MINISTERUL MEDIULUI ™I GOSPOD√RIRII APELOR

ORDIN
pentru organizarea ∫i func˛ionarea secretariatelor de risc privind controlul activit„˛ilor
care prezint„ pericole de accidente majore Ón care sunt implicate substan˛e periculoase
Œn baza prevederilor art. 19 alin. (2) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activit„˛ilor care
prezint„ pericole de accidente majore Ón care sunt implicate substan˛e periculoase,
Ón temeiul art. 4 pct. I.17 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 5 alin. (8) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 408/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
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Ón temeiul art. 3 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.625/2003 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei
Na˛ionale pentru Protec˛ia Mediului,
Ón temeiul art. 4 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.626/2003 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea agen˛iilor
regionale de protec˛ie a mediului,
ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Prezentul ordin stabile∫te organizarea ∫i
func˛ionarea secretariatelor de risc privind controlul
activit„˛ilor care prezint„ pericole de accidente majore Ón
care sunt implicate substan˛e periculoase ∫i limitarea
consecin˛elor acestora pentru popula˛ie ∫i mediu.
Art. 2. — M„surile, atribu˛iile ∫i activit„˛ile prev„zute de
prezentul ordin asigur„ implementarea dispozi˛iilor legale Ón
vigoare Ón domeniul controlului activit„˛ilor care prezint„
pericole de accidente majore Ón care sunt implicate
substan˛e periculoase.
Art. 3. — (1) Œn sensul prezentului ordin se folosesc
urm„toarele abrevieri:
a) APM — agen˛ia de protec˛ie a mediului;
b) ARPM — agen˛ia regional„ de protec˛ie a mediului;
c) ANPM — Agen˛ia Na˛ional„ pentru Protec˛ia Mediului;
d) MMGA — Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor.
(2) Œn sensul prezentului ordin termenii specifici utiliza˛i
sunt defini˛i dup„ cum urmeaz„:
a) obiectiv f„r„ risc — obiectiv Ón care sunt prezente
substan˛e periculoase Ón cantit„˛i (tone) mai mici dec‚t cele
prezentate Ón coloana 2 din tabelele 1 ∫i 3 din anexa nr. 2
la Hot„r‚rea Guvernului nr. 95/2003 privind controlul
activit„˛ilor care prezint„ pericole de accidente majore Ón
care sunt implicate substan˛e periculoase;
b) obiectiv cu risc minor — obiectiv Ón care sunt prezente
substan˛e periculoase Ón cantit„˛i (tone) mai mari sau egale
cu cele prezentate Ón coloana 2 ∫i mai mici dec‚t cele
prezentate Ón coloana 3 din tabelele 1 ∫i 3 din anexa nr. 2
la Hot„r‚rea Guvernului nr. 95/2003;
c) obiectiv cu risc major — obiectiv Ón care sunt prezente
substan˛e periculoase Ón cantit„˛i (tone) mai mari sau egale
cu cele prezentate Ón coloana 3 din tabelele 1 ∫i 3 din
anexa nr. 2 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 95/2003;
d) efect Domino — cre∫terea probabilit„˛ii producerii unui
accident major sau agravarea consecin˛elor acestuia, prin
amplasarea a cel pu˛in dou„ obiective, dintre care unul
este obiectiv cu risc major, la distan˛e suficient de mici ca
s„ se influen˛eze reciproc;
e) Comisia pentru acreditarea exper˛ilor externi — comisie
format„ la nivelul Secretariatului de risc din ANPM, cu
scopul recunoa∫terii oficiale a competen˛ei exper˛ilor de a
participa la activit„˛i specifice prevenirii accidentelor majore
Ón care sunt implicate substan˛e periculoase ∫i limit„rii
consecin˛elor acestora pentru popula˛ie ∫i mediu;
f) Comisia pentru siguran˛a instala˛iilor ∫i accidente —
comisie format„ din exper˛i acredita˛i de comisia

specializat„ a Secretariatului de risc din ANPM ∫i
reprezentan˛i ai secretariatelor de risc;
g) expert extern — expert Ón domeniul tehnic, av‚nd
preg„tire superioar„ ∫i o experien˛„ relevant„ de cel pu˛in
7 ani, acreditat de comisia specializat„ a Secretariatului de
risc din ANPM.
Art. 4. — Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a
prezentului ordin conducerea APM, ARPM, ANPM ∫i a
direc˛iei de specialitate din MMGA va lua m„suri de
func˛ionare a secretariatelor de risc Ón conformitate cu
denumirile ∫i cu distribu˛ia de personal prezentate Ón
anexa nr. 1.
Art. 5. — Conducerea APM, ARPM, ANPM ∫i a direc˛iei
de specialitate din MMGA va emite decizii de nominalizare
a persoanelor Ón secretariatele de risc, cu respectarea
prevederilor art. 4 ∫i av‚nd la baz„ consim˛„m‚ntul
persoanei, sau dup„ caz, va angaja prin concurs personalul
necesar conform anexei nr. 1.
Art. 6. — Personalul numit sau, dup„ caz, angajat Ón
secretariatele de risc va avea studii superioare. La
angajare, tematica de concurs va include ∫i con˛inutul
prezentului ordin.
Art. 7. — Se aprob„ atribu˛iile secretariatelor de risc
prezentate Ón anexa nr. 2.
Art. 8. — Œn conformitate cu prevederile legisla˛iei Ón
vigoare, conducerea APM, ARPM, ANPM ∫i a direc˛iei de
specialitate din MMGA va Óntocmi fi∫ele de post ale
persoanelor nominalizate sau angajate Ón secretariatele de
risc, potrivit art. 5 ∫i 6, numai Ón limita atribu˛iilor prev„zute
Ón anexa nr. 2.
Art. 9. — Procedura de inspec˛ie pentru obiectivele care
prezint„ pericole de producere a accidentelor majore Ón
care sunt implicate substan˛e periculoase ∫i Procedura de
acreditare a exper˛ilor externi, elaborate de Secretariatul de
risc din MMGA, vor fi aprobate prin ordin al ministrului
mediului ∫i gospod„ririi apelor, Ón termen de 90 de zile de
la data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin.
Art. 10. — Œn conformitate cu dispozi˛iile legale Ón
vigoare, se Ómputernice∫te personalul din secretariatele de
risc s„ efectueze inspec˛ii privind siguran˛a instala˛iilor la
obiectivele care intr„ sub inciden˛a Hot„r‚rii Guvernului
nr. 95/2003.
Art. 11. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 12. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ Ordinul ministrului apelor ∫i protec˛iei mediului
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nr. 1.441 din 12 martie 2003 privind Ónfiin˛area
Secretariatului de risc pentru controlul activit„˛ilor care
prezint„ pericole de accidente majore Ón care sunt
implicate substan˛e periculoase, publicat Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 196 din 26 martie 2003.

Art. 13. — Conducerea APM, ARPM, ANPM ∫i a direc˛iei
de specialitate din MMGA va pune Ón aplicare dispozi˛iile
prezentului ordin.
Art. 14. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Bucure∫ti, 26 martie 2005.
Nr. 251.
ANEXA Nr. 1
DISTRIBUfiIA, LA NIVELUL ANILOR 2005—2006, A PERSONALULUI ŒN SECRETARIATELE DE RISC
PENTRU CONTROLUL ACTIVIT√fiILOR CARE PREZINT√ PERICOLE DE ACCIDENTE MAJORE ŒN CARE SUNT IMPLICATE SUBSTANfiE
PERICULOASE
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Denumirea secretariatului

Secretariatul
Secretariatul
Secretariatul
Secretariatul
Secretariatul
Secretariatul
Secretariatul
Secretariatul
Secretariatul
Secretariatul
Secretariatul
Secretariatul
Secretariatul
Secretariatul
Secretariatul
Secretariatul
Secretariatul
Secretariatul
Secretariatul
Secretariatul
Secretariatul
Secretariatul
Secretariatul
Secretariatul
Secretariatul
Secretariatul
Secretariatul
Secretariatul
Secretariatul
Secretariatul
Secretariatul
Secretariatul
Secretariatul
Secretariatul
Secretariatul

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

risc
risc
risc
risc
risc
risc
risc
risc
risc
risc
risc
risc
risc
risc
risc
risc
risc
risc
risc
risc
risc
risc
risc
risc
risc
risc
risc
risc
risc
risc
risc
risc
risc
risc
risc

din
din
din
din
din
din
din
din
din
din
din
din
din
din
din
din
din
din
din
din
din
din
din
din
din
din
din
din
din
din
din
din
din
din
din

MMGA
ANPM
ARPM Bac„u pentru Regiunea 1 — Nord-Est
ARPM Gala˛i pentru Regiunea 2 — Sud—Est
ARPM Pite∫ti pentru Regiunea 3 — Sud-Muntenia
ARPM Craiova pentru Regiunea 4 — Sud-Vest
ARPM Timi∫oara pentru Regiunea 5 — Vest
ARPM Cluj-Napoca pentru Regiunea 6 — Nord-Vest
ARPM Sibiu pentru Regiunea 7 — Centru
ARPM Bucure∫ti pentru Regiunea 8 — Bucure∫ti—Ilfov
APM Alba Iulia
APM Alexandria
APM Arad
APM Baia Mare
APM Bistri˛a
APM Boto∫ani
APM Br„ila
APM Bra∫ov
APM Buz„u
APM C„l„ra∫i
APM Constan˛a
APM Deva
APM Drobeta-Turnu Severin
APM Foc∫ani
APM Giurgiu
APM Ia∫i
APM Ilfov
APM Miercurea-Ciuc
APM Oradea
APM Piatra-Neam˛
APM Ploie∫ti
APM Re∫i˛a
APM R‚mnicu V‚lcea
APM Satu Mare
APM Sf‚ntu Gheorghe

Num„rul de
salaria˛i

3
15
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
2
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Nr.
crt.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Num„r de
salaria˛i

Denumirea secretariatului

Secretariatul
Secretariatul
Secretariatul
Secretariatul
Secretariatul
Secretariatul
Secretariatul
Secretariatul
Secretariatul

de
de
de
de
de
de
de
de
de

risc
risc
risc
risc
risc
risc
risc
risc
risc

din
din
din
din
din
din
din
din
din

APM
APM
APM
APM
APM
APM
APM
APM
APM

Slatina
Slobozia
Suceava
T‚rgovi∫te
T‚rgu Jiu
T‚rgu Mure∫
Tulcea
Vaslui
Zal„u

2
2
2
2
2
2
2
2
2
116

T O T A L:

ANEXA Nr. 2
A T R I B U fi I I A L E S E C R E T A R I A T E L O R D E R I S C

A. Secretariatul de risc din APM:
1. r„spunde de implementarea la nivel de jude˛ a
dispozi˛iilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 95/2003 privind controlul
activit„˛ilor care prezint„ pericole de accidente majore Ón
care sunt implicate substan˛e periculoase ∫i ale legisla˛iei
subsecvente;
2. identific„/inventariaz„ titularii activit„˛ilor, respectiv
obiectivele care intr„ sub inciden˛a prevederilor Hot„r‚rii
Guvernului nr. 95/2003 ∫i ale legisla˛iei subsecvente;
3. asigur„ verificarea Ón teren a obiectivelor, respectiv a
titularilor de activitate, cu privire la obliga˛iile prev„zute Ón
Hot„r‚rea Guvernului nr. 95/2003 ∫i Ón legisla˛ia
subsecvent„, Ón conformitate cu procedura de inspec˛ie
aprobat„ prin ordin al ministrului mediului ∫i gospod„ririi
apelor;
4. colaboreaz„ ∫i schimb„ informa˛ii, Ón condi˛iile legii,
cu autorit„˛ile locale ∫i cu organisme neguvernamentale;
5. informeaz„ operatorii asupra cerin˛elor referitoare la
con˛inutul notific„rii activit„˛ii care prezint„ pericole de
producere a accidentelor majore Ón care sunt implicate
substan˛e periculoase;
6. verific„ con˛inutul notific„rii activit„˛ii care prezint„
pericole de producere a accidentelor majore Ón care sunt
implicate substan˛e periculoase ∫i, dup„ caz, comunic„
titularului activit„˛ii observa˛ii;
7. ˛ine eviden˛a notific„rilor, conform Ordinului ministrului
agriculturii, p„durilor, apelor ∫i mediului nr. 1.084/2003
privind aprobarea procedurilor de notificare a activit„˛ilor
care prezint„ pericole de producere a accidentelor majore
Ón care sunt implicate substan˛e periculoase ∫i, respectiv, a
accidentelor majore produse;
8. solicit„ titularilor de activitate ∫i celorlalte autorit„˛i
locale informa˛ii necesare desf„∫ur„rii activit„˛ii;

9. utilizeaz„ proceduri elaborate ∫i transmise spre
aplicare de Secretariatul de risc din MMGA;
10. verific„ luarea m„surilor pentru prevenirea
accidentelor cu impact asupra s„n„t„˛ii omului ∫i a mediului
∫i limitarea consecin˛elor acestora;
11. colaboreaz„ cu personalul de specialitate din APM
Ón scopul aplic„rii procedurii de reglementare pentru
activit„˛ile Ón care sunt prezente substan˛e periculoase;
12. confirm„ Ón scris titularilor de activitate primirea
documenta˛iilor depuse sau transmise;
13. Óntocme∫te documentele de interzicere a utiliz„rii sau
punerii Ón func˛iune a oric„rui obiectiv, a oric„rei instala˛ii
ori unit„˛i de stocare sau a oric„rei p„r˛i din aceasta, dac„
titularul activit„˛ii nu a Ónaintat Ón termenele legale
notificarea, raportul de securitate, planul de urgen˛„ intern„,
informa˛iile necesare Óntocmirii planului de urgen˛„ extern„
sau alte informa˛ii solicitate, dup„ caz, conform dispozi˛iilor
Hot„r‚rii Guvernului nr. 95/2003 ∫i ale legisla˛iei
subsecvente;
14. informeaz„ operatorul cu privire la cerin˛ele legate
de structura ∫i con˛inutul documenta˛iei privind politica de
prevenire a accidentelor majore, precum ∫i asupra
condi˛iilor impuse pentru verificarea acesteia;
15. verific„ con˛inutul documenta˛iei privind politica de
prevenire a accidentelor majore;
16. ˛ine eviden˛a documenta˛iilor privind politica de
prevenire a accidentelor majore;
17. informeaz„ Ón scris operatorul asupra rezultatelor
verific„rii documenta˛iei privind politica de prevenire a
accidentelor majore;
18. informeaz„ operatorii asupra cerin˛elor referitoare la
rapoartele de securitate;
19. verific„ rapoartele de securitate conform Ordinului
ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i mediului
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nr. 142/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a
raportului de securitate privind activit„˛ile care prezint„
pericole de producere a accidentelor majore Ón care sunt
implicate substan˛e periculoase ∫i, dup„ caz, Óntocme∫te
formele necesare implic„rii exper˛ilor externi Ón procesul de
verificare a rapoartelor de securitate;
20. ˛ine eviden˛a rapoartelor de securitate;
21. comunic„ Ón scris titularilor de activitate rezultatul
verific„rii raportului de securitate;
22. informeaz„ operatorii asupra cerin˛elor referitoare la
planurile interne ∫i externe de urgen˛„;
23. verific„ existen˛a planurilor interne ∫i externe de
urgen˛„ pentru obiectivele cu risc major;
24. ini˛iaz„ ∫i particip„ la evaluarea, inclusiv la testarea
planurilor interne ∫i externe de urgen˛„ pentru obiectivele
cu risc major;
25. urm„re∫te modul de respectare a termenelor de
transmitere de c„tre titularii de activitate a notific„rilor, a
politicilor de prevenire a accidentelor majore, a rapoartelor
de securitate, a planurilor de urgen˛„ intern„ ∫i a
informa˛iilor necesare elabor„rii planurilor de urgen˛„
extern„, Ón concordan˛„ cu prevederile Hot„r‚rii Guvernului
nr. 95/2003;
26. Óntocme∫te planurile de inspec˛ie, conform procedurii
elaborate ∫i transmise de Secretariatul de risc din MMGA;
27. Ón urma fiec„rei inspec˛ii Óntocme∫te un raport de
inspec˛ie, conform procedurii elaborate ∫i transmise de
Secretariatul de risc din MMGA;
28. informeaz„ titularii de activitate cu privire la
obligativitatea notific„rii unui accident sau a unei avarii Ón
care sunt implicate substan˛e periculoase;
29. Ón caz de accident major:
a) informeaz„ imediat Secretariatul de risc din ARPM
privind producerea unui accident;
b) verific„ con˛inutul notific„rii accidentelor conform
Ordinului ministrului agriculturii, p„durilor, apelor ∫i mediului
nr. 1.084/2003 privind procedurile de notificare a activit„˛ilor
care prezint„ pericole de producere a accidentelor majore
Ón care sunt implicate substan˛e periculoase ∫i, respectiv, a
accidentelor majore produse;
c) particip„ la schimbul de informa˛ii cu reprezentan˛ii
desemna˛i de titularul de activitate ∫i cu celelalte autorit„˛i
locale;
d) particip„ la cercetarea la fa˛a locului a accidentelor
∫i Óntocme∫te raportul final pe care Ól transmite
Secretariatului de risc din ARPM;
e) ˛ine eviden˛a notific„rilor;
f) urm„re∫te luarea tuturor m„surilor de interven˛ie ∫i
remediere necesare, urgente, pe termen mediu sau lung,
de c„tre titularul activit„˛ii;
g) colecteaz„ ∫i verific„, prin inspec˛ie, informa˛iile
necesare pentru analizarea complet„ a aspectelor tehnice,
organizatorice ∫i manageriale ale accidentului major;

h) stabile∫te Ómpreun„ cu titularii activit„˛ilor m„surile
preventive ce se impun pentru evitarea unor viitoare
accidente;
i) pune la dispozi˛ie compartimentului pentru rela˛ii
publice informa˛ii privind posibile efecte, inclusiv pentru
situa˛ii cu impact transfrontier;
j) particip„ la lucr„rile comisiei tehnice de evaluare a
cauzelor ∫i consecin˛elor inclusiv, ∫i, dup„ caz, Óntocme∫te
formele necesare implic„rii exper˛ilor externi;
30. ini˛iaz„ ∫i particip„ la programe ∫i proiecte interne
∫i interna˛ionale ∫i face propuneri pentru activitatea de
cercetare;
31. particip„ la elaborarea politicilor de dezvoltare ∫i
amenajare a teritoriului, a politicilor relevante locale,
asigur‚ndu-se c„ se va p„stra o distan˛„ adecvat„ ∫i se
vor lua m„suri suplimentare tehnice pentru a nu m„ri
pericolul asupra: popula˛iei, zonelor reziden˛iale, cl„dirilor ∫i
teritoriilor cu utilitate public„, c„ilor importante de
comunica˛ii, zonelor de recreere etc., datorat obiectivelor
care intr„ sub inciden˛a Hot„r‚rii Guvernului nr. 95/2003 ∫i
a legisla˛iei subsecvente;
32. particip„ la evaluarea grupurilor de obiective ∫i a
situa˛iilor probabile declan∫„rii efectului Domino;
3. instituie ∫i actualizeaz„ un registru care va cuprinde
urm„toarele:
a) informa˛iile referitoare la obiectivele care intr„ sub
inciden˛a Hot„r‚rii Guvernului nr. 95/2003 ∫i a legisla˛iei
subsecvente;
b) eviden˛a accidentelor;
c) analiza cauzelor producerii accidentului major,
experien˛a acumulat„ ∫i m„surile preventive necesare
pentru prevenirea altor asemenea accidente;
34. pune la dispozi˛ie compartimentului pentru rela˛ii
publice informa˛ii referitoare la:
a) proiectarea unor noi obiective c„rora le sunt
aplicabile prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 95/2003 ∫i ale
legisla˛iei subsecvente;
b) modific„rile aduse obiectivelor existente, c„rora le
sunt aplicabile prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 95/2003
∫i ale legisla˛iei subsecvente;
c) dezvolt„rile Ón jurul obiectivelor existente, care intr„
sub inciden˛a Hot„r‚rii Guvernului nr. 95/2003 ∫i a
legisla˛iei subsecvente;
35. colaboreaz„, potrivit legii, cu autorit„˛ile pentru
protec˛ie civil„ ∫i cu celelalte autorit„˛i competente;
36. supune spre aprobare conducerii coresponden˛a
destinat„ factorilor interesa˛i din afara APM;
37. transmite informa˛iile solicitate de secretariatele de
risc din ARPM, ANPM ∫i MMGA;
38. Óntocme∫te un raport lunar privind activitatea proprie
∫i Ól prezint„ spre avizare conducerii APM;
39. Ón cazul Ón care exist„ posibilitatea producerii unui
accident major cu efecte transfrontiere la un obiectiv ce
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intr„ sub inciden˛a Hot„r‚rii Guvernului nr. 95/2003 ∫i a
legisla˛iei subsecvente, informeaz„ Secretariatul de risc din
MMGA.
B. Secretariatul de risc din ARPM:
1. coordoneaz„ din punct de vedere tehnic, la nivel
regional, secretariatele de risc din APM-uri;
2. urm„re∫te respectarea termenelor stabilite pentru
implementarea la nivel de regiune a dispozi˛iilor Hot„r‚rii
Guvernului nr. 95/2003 ∫i ale legisla˛iei subsecvente;
3. ini˛iaz„ ∫i Óncurajeaz„ schimbul de experien˛„ la nivel
regional;
4. ini˛iaz„/particip„ la programe ∫i proiecte interne ∫i
interna˛ionale ∫i face propuneri pentru activitatea de
cercetare;
5. elaboreaz„ sinteza inventarelor obiectivelor la nivel
regional;
6. ˛ine eviden˛a la nivel regional a rezultatelor
evalu„rilor rapoartelor de securitate;
7. solicit„ secretariatelor de risc din APM-uri datele ∫i
informa˛iile necesare elabor„rii sintezelor privind obiectivele
care prezint„ pericole de producere a accidentelor majore
Ón care sunt implicate substan˛e periculoase;
8. asigur„ accesul, Ón condi˛iile legii, pentru APM-urile
din regiune, precum ∫i pentru APM-urile din celelalte
regiuni la date ∫i informa˛ii necesare desf„∫ur„rii activit„˛ii
∫i particip„ la schimbul de astfel de date ∫i informa˛ii Óntre
aceste autorit„˛i;
9. informeaz„ imediat Secretariatul de risc din ANPM
privind producerea unui accident major;
10. transmite informa˛iile solicitate de secretariatele de
risc din ANPM ∫i MMGA;
11. utilizeaz„ proceduri elaborate ∫i transmise spre
aplicare de Secretariatul de risc din MMGA;
12. supune spre aprobare conducerii coresponden˛a
destinat„ factorilor interesa˛i din afara ARPM;
13. Óntocme∫te un raport lunar privind activitatea proprie
∫i Ól prezint„ spre avizare conducerii ARPM (dup„ caz,
corelat cu atribu˛ia similar„ a componentei locale a ARPM);
14. evalueaz„ necesit„˛ile de instruire ∫i preg„tire a
personalului din secretariatele de risc din APM-uri;
15. pentru componenta local„ a ARPM (jude˛ul de
re∫edin˛„) atribu˛iile sunt cele men˛ionate la lit. A.
C. Secretariatul de risc din ANPM:
1. coordoneaz„ din punct de vedere tehnic, la nivel
na˛ional, secretariatele de risc din APM-uri ∫i ARPM-uri;
2. urm„re∫te respectarea termenelor stabilite pentru
implementarea la nivel na˛ional a dispozi˛iilor Hot„r‚rii
Guvernului nr. 95/2003 ∫i ale legisla˛iei subsecvente;
3. Ónfiin˛eaz„ Comisia pentru siguran˛a instala˛iilor ∫i
accidente;
4. asigur„ secretariatul tehnic al Comisiei pentru
siguran˛a instala˛iilor ∫i accidente;
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5. Ónfiin˛eaz„ Comisia pentru acreditarea exper˛ilor
externi;
6. asigur„ secretariatul tehnic al Comisiei pentru
acreditarea exper˛ilor externi;
7. elaboreaz„ proceduri specifice Ón domeniul
managementului riscului ∫i controlului activit„˛ilor care
prezint„ pericole de accidente majore Ón care sunt
implicate substan˛e periculoase, Ómpreun„ cu Secretariatul
de risc din MMGA;
8. propune programe de evaluare a riscului la nivel
na˛ional, le supune dezbaterii speciali∫tilor din domeniu ∫i
le transmite Secretariatului de risc din MMGA;
9. solicit„ de la secretariatele de risc datele ∫i
informa˛iile necesare desf„∫ur„rii activit„˛ii;
10. prime∫te ∫i actualizeaz„ datele ∫i informa˛iile din
sistemul secretariatelor de risc cu privire la accidentele
produse pe plan na˛ional ∫i Óntocme∫te rapoarte privind:
cauzele accidentelor produse, rezultatele analizelor de
specialitate ale acestora, concluziile ∫i experien˛a
acumulat„, Ón vederea disemin„rii informa˛iilor la factorii
interesa˛i;
11. creeaz„ ∫i actualizeaz„ registrul-baz„ de date care
va cuprinde: informa˛ii referitoare la obiectivele ce intr„ sub
inciden˛a prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 95/2003 ∫i
ale legisla˛iei subsecvente, accidentele produse ∫i cauzele
acestora, m„surile stabilite ∫i experien˛a acumulat„,
rezultatele evalu„rilor ∫i celelalte documente relevante;
12. informeaz„ imediat Secretariatul de risc din MMGA
privind producerea unui accident major;
13. schimb„ date ∫i informa˛ii cu organisme specializate,
la nivel na˛ional ∫i interna˛ional;
14. ini˛iaz„ ∫i Óncurajeaz„ schimbul de experien˛„ dintre
speciali∫tii din domeniul specific de activitate, inclusiv cu
structuri similare interna˛ionale;
15. se documenteaz„ cu privire la accidentele produse
pe plan interna˛ional ∫i Óntocme∫te inform„ri Ón vederea
disemin„rii informa˛iilor la factorii interesa˛i;
16. colaboreaz„, potrivit legii, cu autorit„˛ile pentru
protec˛ie civil„ ∫i cu celelalte autorit„˛i competente;
17. supune spre aprobare conducerii coresponden˛a
destinat„ factorilor interesa˛i din afara ANPM;
18. Óntocme∫te un raport lunar privind activitatea proprie
∫i Ól prezint„ spre avizare conducerii direc˛iei de specialitate
din ANPM;
19. ini˛iaz„ ∫i particip„ la programe ∫i proiecte interne
∫i interna˛ionale;
20. evalueaz„ necesit„˛ile de instruire ∫i preg„tire a
personalului din secretariatele de risc ∫i organizeaz„
activit„˛i pentru instruirea ∫i preg„tirea acestuia.
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D. Secretariatul de risc din MMGA:
1. monitorizeaz„ la nivel na˛ional activitatea
secretariatelor de risc din APM-uri, ARPM-uri ∫i ANPM;
2. verific„ respectarea dispozi˛iilor legale privind
func˛ionarea ∫i organizarea secretariatelor de risc din
APM-uri, ARPM-uri ∫i ANPM;
3. urm„re∫te respectarea termenelor stabilite pentru
implementarea la nivel na˛ional a dispozi˛iilor Hot„r‚rii
Guvernului nr. 95/2003 ∫i ale legisla˛iei subsecvente ∫i
recomand„ m„suri de conformare;
4. particip„ la activitatea Comisiei pentru siguran˛a
instala˛iilor ∫i accidente;
5. particip„ la activitatea Comisiei pentru acreditarea
exper˛ilor externi;
6. elaboreaz„ Ómpreun„ cu Secretariatul de risc din
ANPM proceduri specifice Ón domeniul managementului
riscului ∫i controlului activit„˛ilor care prezint„ pericole de
accidente majore Ón care sunt implicate substan˛e
periculoase ∫i le transmite spre aplicare secretariatelor de
risc;
7. solicit„ datele ∫i informa˛iile necesare desf„∫ur„rii
activit„˛ii de la secretariatele de risc;
8. prime∫te datele ∫i informa˛iile din sistemul
secretariatelor de risc cu privire la accidentele produse pe
plan na˛ional ∫i Óntocme∫te rapoarte privind: cauzele
accidentelor produse, rezultatele analizelor de specialitate
ale acestora, concluziile ∫i experien˛a acumulat„, Ón
vederea disemin„rii la factorii interesa˛i;
9. creeaz„ ∫i actualizeaz„ registrul-baz„ de date care
va cuprinde: informa˛ii referitoare la obiectivele ce intr„ sub
inciden˛a prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 95/2003,
accidentele produse ∫i cauzele acestora, m„surile stabilite
∫i experien˛a acumulat„, rezultatele evalu„rilor ∫i celelalte
documente relevante;

10. ini˛iaz„ ∫i Óncurajeaz„ schimbul de experien˛„ dintre
speciali∫tii din domeniul specific de activitate, inclusiv cu
structuri similare interna˛ionale;
11. se documenteaz„ cu privire la accidentele produse
pe plan interna˛ional ∫i Óntocme∫te inform„ri Ón vederea
disemin„rii la factorii interesa˛i;
12. ini˛iaz„ ∫i particip„ la programe ∫i proiecte interne
∫i interna˛ionale;
13. elaboreaz„ ∫i propune spre aprobare ordine ale
ministrului, care au fost supuse Ón prealabil consult„rii
speciali∫tilor;
14. recomand„ programe de evaluare a riscului la nivel
na˛ional ∫i, dup„ caz, le propune spre aprobare prin ordin
al ministrului mediului ∫i gospod„ririi apelor;
15. colaboreaz„, potrivit legii, cu autorit„˛ile pentru
protec˛ie civil„ ∫i cu celelalte autorit„˛i competente;
16. la solicitarea autorit„˛ilor, ini˛iaz„ expertize speciale
privind pericole probabile sau efecte ale accidentelor Ón
care sunt implicate substan˛e periculoase;
17. schimb„ la nivel na˛ional ∫i interna˛ional informa˛ii
cu organisme specializate privind activit„˛ile Ón care sunt
implicate substan˛e periculoase;
18. transmite informa˛ii cu privire la accidentele
survenite pe plan interna˛ional c„tre autorit„˛ile competente
sau alte organisme specializate;
19. raporteaz„ la Uniunea European„ datele ∫i
informa˛iile, conform procedurilor interna˛ionale;
20. supune spre aprobare conducerii coresponden˛a
destinat„ factorilor interesa˛i din afara MMGA;
21. Óntocme∫te un raport lunar privind activitatea proprie
∫i Ól prezint„ spre avizare conducerii direc˛iei de specialitate
din MMGA;
22. evalueaz„ necesit„˛ile de instruire ∫i preg„tire a
personalului din secretariatele de risc ∫i organizeaz„
activit„˛i pentru instruirea ∫i preg„tirea acestuia.
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