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referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 52 alin. 6
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 52 alin. 6 din Codul de
procedur„ penal„, excep˛ie ridicat„ de Atilla Fulop Janos Ón
Dosarul nr. 171/2005P al Cur˛ii de Apel T‚rgu Mure∫ —
Sec˛ia penal„.
La apelul nominal lipse∫te autorul excep˛iei, fa˛„ de care
procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei ca neÓntemeiat„, deoarece dispozi˛iile
legale criticate au mai fost supuse controlului instan˛ei de
contencios constitu˛ional, ocazie cu care s-a statuat c„
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acestea nu vin Ón contradic˛ie cu prevederile legii
fundamentale invocate.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 28 februarie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 171/2005P, Curtea de Apel T‚rgu Mure∫ —
Sec˛ia penal„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia
de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 52 alin. 6 din
Codul de procedur„ penal„.
Excep˛ia a fost ridicat„ de Atilla Fulop Janos Ón dosarul
cu num„rul de mai sus, av‚nd ca obiect solu˛ionarea unui
recurs declarat Ómpotriva Óncheierii ∫edin˛ei camerei de
consiliu prin care s-a respins cererea de recuzare.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, autorul
acesteia sus˛ine c„ textul legal criticat este neconstitu˛ional,
deoarece nu se poate adresa instan˛ei de judecat„, fiind
privat de dreptul la un recurs efectiv Ómpotriva Óncheierii
prin care s-a respins cererea de recuzare. Astfel, prin
efectul abrog„rii alin. 7 al art. 52 din Codul de procedur„
penal„ se creeaz„ un vid legislativ Ón ceea ce prive∫te existen˛a
ori inexisten˛a institu˛iei recursului Ómpotriva Óncheierii prin
care s-a respins cererea de recuzare. Œn situa˛ia Ón care
judec„torul ar respinge o asemenea cale de atac ca
inadmisibil„ ar ad„uga la lege, solu˛ie care ar produce
consecin˛e de natur„ a afecta principiul liberului acces la
justi˛ie.
Curtea de Apel T‚rgu Mure∫ — Sec˛ia penal„ opineaz„
c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„,
deoarece inculpatul a formulat o cerere de recuzare care a
fost respins„. Prin urmare, acesta s-a adresat justi˛iei ∫i nu
se poate aprecia c„ i-a fost Óngr„dit acest drept. Faptul c„
alin. 6 al art. 52 din Codul de procedur„ penal„ nu
prevede calea de atac Ómpotriva Óncheierii de respingere a
cererii de recuzare nu este de natur„ a duce la concluzia
c„ acest alineat este neconstitu˛ional, de vreme de
inculpatul a beneficiat de prevederile art. 21 din Legea
fundamental„.
Prin abrogarea alin. 7 al art. 52 din Codul de procedur„
penal„, care prevedea calea de atac a recursului declarat
Ómpotriva Óncheierii prin care s-a respins recuzarea,
legiuitorul a Ón˛eles s„ nu mai prevad„ nici o cale de atac
Ómpotriva Óncheierilor de admitere ori de respingere a
cererilor de recuzare.
Potrivit 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 exprima punctele de vedere asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate.
Guvernul Rom‚niei apreciaz„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, deoarece, potrivit
art. 126 ∫i 129 din Constitu˛ie, legiuitorul este unica
autoritate competent„ s„ reglementeze c„ile de atac
Ómpotriva hot„r‚rilor judec„tore∫ti Ón cadrul procedurii de
judecat„, precum ∫i modul de exercitare a acestora. Œn
virtutea acestei competen˛e, legiuitorul stabile∫te hot„r‚rile
judec„tore∫ti Ómpotriva c„rora pot fi exercitate c„ile de atac
∫i condi˛iile Ón care pot fi folosite aceste c„i. Œn ceea ce

prive∫te Óncheierile, ca specie de hot„r‚ri judec„tore∫ti
pronun˛ate Ón cursul procesului, dar prin care nu se
solu˛ioneaz„ fondul cauzei, Guvernul arat„ c„, de regul„,
acestea nu pot fi atacate dec‚t o dat„ cu hot„r‚rile
judec„tore∫ti prin care se solu˛ioneaz„ fondul, care sunt,
potrivit dreptului nostru procesual, sentin˛e ∫i decizii.
Stabilind prin art. 3851 alin. 2 din Codul de procedur„
penal„ c„ Óncheierile pot fi atacate cu recurs numai o dat„
cu sentin˛a sau decizia atacat„, legiuitorul a ac˛ionat Ón
limitele competen˛ei sale, prev„zute de dispozi˛iile
constitu˛ionale evocate mai sus. De altfel, aceast„ regul„ a
exercit„rii c„ilor de atac Ómpotriva Óncheierilor numai o dat„
cu fondul se impune pentru asigurarea desf„∫ur„rii
procesului cu celeritate, Óntr-un termen rezonabil, exigen˛„
recunoscut„ cu valoare de principiu at‚t Ón sistemul nostru
procesual, c‚t ∫i Ón Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor
omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale.
Avocatul Poporului consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, deoarece accesul
liber la justi˛ie nu Ónseamn„ asigurarea acestuia la toate
structurile judec„tore∫ti ∫i la toate c„ile de atac. Astfel,
Óncheierea prin care se solu˛ioneaz„ cererea de ab˛inere
sau de recuzare nu solu˛ioneaz„ fondul cauzei ∫i de aceea
lipsa unei c„i de atac separate Ómpotriva acestei Óncheieri
nu este contrar„ dispozi˛iilor art. 21 din Constitu˛ie. Faptul
c„ o asemenea Óncheiere nu poate fi supus„ separat unei
c„i de atac se explic„, pe de o parte, prin necesitatea
evit„rii unei prelungiri abuzive a procesului, iar pe de alt„
parte, prin faptul c„ respectiva Óncheiere poate fi atacat„ o
dat„ cu hot„r‚rea prin care s-a solu˛ionat fondul cauzei.
Prin urmare, dispozi˛iile legale criticate respect„
exigen˛ele dreptului oric„rei persoane la judecarea Ón mod
echitabil, Ón mod public ∫i Óntr-un termen rezonabil a cauzei
sale, consacrate de art. 6 pct. 1 din Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale.
Œn plus, potrivit dispozi˛iilor constitu˛ionale ale art. 126
alin. (2) ∫i ale art. 129, legiuitorul este unica autoritate
competent„ de a reglementa procedura de judecat„,
precum ∫i c„ile de atac ∫i condi˛iile exercit„rii acestora.
Procedura de solu˛ionare a cererilor de ab˛inere sau de
recuzare face parte integrant„ din procedura de judecat„,
fiind reglementat„ Ón conformitate cu prevederile
constitu˛ionale men˛ionate.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei 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„ constat„ c„ a fost legal sesizat„
∫i este competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, 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„.
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Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 52 alin. 6 din Codul de procedur„ penal„,
cu urm„torul con˛inut:
îŒncheierea prin care s-a admis sau s-a respins ab˛inerea,
ca ∫i aceea prin care s-a admis recuzarea, nu sunt supuse nici
unei c„i de atac.“
Autorul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate sus˛ine c„ prin
dispozi˛iile legale criticate sunt Ónc„lcate prevederile
constitu˛ionale ale art. 21 referitoare la Accesul liber la
justi˛ie.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ asupra prevederilor art. 52 alin. 6 din Codul
de procedur„ penal„ s-a mai pronun˛at prin Decizia
nr. 300 din 7 noiembrie 2002, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 867 din 2 decembrie 2002, Ón
sensul respingerii acesteia. Cu acel prilej Curtea a re˛inut
c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 52
alin. 6 din Codul de procedur„ penal„, referitoare la
procedura special„ de solu˛ionare a declara˛iei de ab˛inere
sau a cererii de recuzare, este neÓntemeiat„. Potrivit
prevederilor art. 126 alin. (2) ∫i ale art. 127 din Constitu˛ie,
procedura de judecat„ este stabilit„ de lege, respectiv
∫edin˛ele de judecat„ sunt publice, Ón afar„ de cazurile
prev„zute de lege. De asemenea, potrivit art. 129 din
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Constitu˛ie, Ómpotriva hot„r‚rilor judec„tore∫ti p„r˛ile
interesate ∫i Ministerul Public pot exercita c„ile de atac Ón
condi˛iile legii. Rezult„, a∫adar, c„, potrivit Constitu˛iei,
legiuitorul este unica autoritate competent„ de a
reglementa procedura de judecat„, cazurile Ón care
∫edin˛ele de judecat„ nu sunt publice, precum ∫i c„ile de
atac ∫i condi˛iile exercit„rii acestora. Procedura de
solu˛ionare a cererilor de ab˛inere sau de recuzare face
parte integrant„ din procedura de judecat„, fiind
reglementat„ Ón conformitate cu prevederile constitu˛ionale.
Œn ceea ce prive∫te Óncheierea prin care se solu˛ioneaz„
cererea de recuzare, Curtea constat„ c„ aceasta nu
solu˛ioneaz„ fondul cauzei ∫i de aceea lipsa unei c„i de
atac separate Ómpotriva acestei Óncheieri nu este contrar„
dispozi˛iilor art. 21 din Constitu˛ie. Faptul c„ o asemenea
Óncheiere nu poate fi atacat„ separat cu recurs se explic„,
pe de o parte, prin necesitatea evit„rii unei prelungiri
abuzive a procesului, iar pe de alt„ parte, prin faptul c„
respectiva Óncheiere poate fi atacat„ cu recurs odat„ cu
hot„r‚rea prin care s-a solu˛ionat fondul cauzei.
Deoarece p‚n„ Ón prezent nu au intervenit elemente noi
care s„ determine schimbarea acestei jurispruden˛e,
considerentele deciziei mai sus amintite Ó∫i p„streaz„
valabilitatea ∫i Ón prezenta cauz„.

Pentru considerentele expuse, 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

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 52 alin. 6 din Codul de procedur„ penal„, excep˛ie
ridicat„ de Atilla Fulop Janos Ón Dosarul nr. 171/2005P al Cur˛ii de Apel T‚rgu Mure∫ — Sec˛ia penal„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 9 iunie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Afrodita Laura Tutunaru

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subven˛ii
asocia˛iilor ∫i funda˛iilor rom‚ne cu personalitate juridic„, care Ónfiin˛eaz„ ∫i administreaz„
unit„˛i de asisten˛„ social„
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Articolul 2 din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor

subven˛ii asocia˛iilor ∫i funda˛iilor rom‚ne cu personalitate
juridic„, care Ónfiin˛eaz„ ∫i administreaz„ unit„˛i de asisten˛„
social„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
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nr. 756 din 28 noiembrie 2001, se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 2. — Œncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2006 nivelul
mediu lunar al subven˛iei care se acord„ de la bugetul de
stat pentru o persoan„ asistat„ este de 89 lei (RON).“
Art. II. — Anexa la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.153/2001
se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. La alineatul (1) al articolului 1, litera a) va avea
urm„torul cuprins:
îa) sunt persoane juridice rom‚ne de drept privat f„r„
scop patrimonial, constituite ∫i acreditate sau licen˛iate s„
acorde servicii sociale, potrivit legii;“.
2. La alineatul (1) al articolului 1, litera c) se abrog„.
3. La alineatul (2) al articolului 1, literele a), b), c) ∫i d)
vor avea urm„torul cuprins:
îa) se Óncadreaz„ Ón liniile de subven˛ionare prioritare Ón
domeniul asisten˛ei sociale;
b) se desf„∫oar„ Óntr-un spa˛iu adecvat sau la domiciliul
persoanelor asistate;
c) Ón acordarea serviciilor sunt respectate standardele
generale de calitate;
d) sunt utilizate ∫i alte resurse pentru acordarea
serviciilor de asisten˛„ social„.“
4. Alineatul (3) al articolului 1 va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Liniile de subven˛ionare prioritare Ón domeniul
asisten˛ei sociale sunt aprobate anual prin ordin al
ministrului muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei, respectiv
prin hot„r‚re a consiliului local.“
5. Alineatul (1) al articolului 2 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 2. — (1) Asocia˛iile ∫i funda˛iile prev„zute la art. 1
alin. (1) pot primi subven˛ii:
a) de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei, cele care acord„
servicii de asisten˛„ social„ care se adreseaz„ unor
persoane din mai multe jude˛e;
b) de la bugetele locale, cele care acord„ servicii de
asisten˛„ social„ care se adreseaz„ unor persoane dintr-un
singur jude˛, respectiv din municipiul Bucure∫ti.“
6. La alineatul (1) al articolului 4, litera c) va avea
urm„torul cuprins:
îc) dovada dreptului de a acorda servicii sociale,
respectiv certificatul de acreditare, licen˛a de func˛ionare ∫i
alte documente care dovedesc dreptul asocia˛iei sau
funda˛iei de a acorda servicii sociale;“.
7. La alineatul (1) al articolului 4, dup„ litera e) se
introduce o nou„ liter„, litera e1), cu urm„torul cuprins:
îe 1 ) balan˛a contabil„ de verificare
la data de
30 septembrie a anului curent;“.
8. La alineatul (1) al articolului 4, litera g) se abrog„.
9. La alineatul (1) al articolului 4, litera i) va avea
urm„torul cuprins:
îi) autoriza˛ia sanitar„ de func˛ionare a unit„˛ii de
asisten˛„ social„ pe anul curent.“

10. Dup„ alineatul (1) al articolului 4 se introduce un
nou alineat, alineatul (11), cu urm„torul cuprins:
î(11) Asocia˛iile ∫i funda˛iile care solicit„ acordarea de
subven˛ii Ón anul 2005, pentru anul 2006, ∫i care la data
solicit„rii subven˛iei nu de˛in certificat de acreditare sau
licen˛„ de func˛ionare prezint„ ∫i statutul ∫i actele
adi˛ionale, dup„ caz, precum ∫i fi∫a de autoevaluare privind
Óndeplinirea standardelor generale de calitate pentru
serviciile sociale acordate prin unitatea de asisten˛„ social„
pentru care se solicit„ subven˛ie, conform legisla˛iei Ón
vigoare.“
11. Alineatul (2) al articolului 4 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Documentele prev„zute la alin. (1) lit. c)—e1) ∫i
lit. h)—i) vor fi prezentate Ón copie.“
12. Dup„ alineatul (2) al articolului 5 se introduce un
nou alineat, alineatul (3), cu urm„torul cuprins:
î(3) Grila de evaluare prev„zut„ la alin. (2) se
realizeaz„ pe baza punctajului prev„zut la art. 71.“
13. La articolul 6, literele b) ∫i d) vor avea urm„torul
cuprins:
îb) ponderea cheltuielilor cu serviciile de asisten˛„
social„ Ón raport cu cheltuielile cu celelalte activit„˛i
desf„∫urate.
.............................................................................................
d) valoarea raportului dintre cheltuielile lunare de
Óntre˛inere Ón unitatea de asisten˛„ social„ ∫i subven˛ia
lunar„ solicitat„ pentru acea unitate de asisten˛„ social„;“.
14. La articolul 6, litera f) se abrog„.
15. La articolul 6 se introduc dou„ noi alineate,
alineatele (2) ∫i (3), cu urm„torul cuprins:
î(2) Formula de calcul pentru ponderea prev„zut„ la
alin. (1) lit. b) este urm„toarea: (valoarea cheltuielilor
prev„zute la pct. II.3 din cererea de solicitare a subven˛iei,
prev„zut„ Ón anexa nr. 1 la prezentele norme
metodologice/valoarea veniturilor prev„zute la pct. II.2 din
cererea de solicitare a subven˛iei) x 100.
(3) Formula de calcul pentru raportul prev„zut la
alin. (1) lit. d) este urm„toarea: valoarea cheltuielilor
prev„zute la pct. III din anexa B la cerere — date privind
bugetul unit„˛ii de asisten˛„ social„/(valoarea pct. 2 din
coloana 1/12).“
16. Alineatul (1) al articolului 7 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 7. — (1) Comisia va solicita direc˛iilor jude˛ene de
munc„, solidaritate social„ ∫i familie, respectiv Direc˛iei
generale de munc„, solidaritate social„ ∫i familie a
municipiului Bucure∫ti, denumite Ón continuare direc˛ii
teritoriale, sau, dup„ caz, serviciilor publice specializate ale
consiliilor locale, Ón a c„ror raz„ teritorial„ au sediul
unit„˛ile de asisten˛„ social„, un raport privind oportunitatea
acord„rii subven˛iei.“
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17. Dup„ articolul 7 se introduc dou„ noi articole,
articolele 71 ∫i 72, cu urm„torul cuprins:
îArt. 71. — (1) Pentru fiecare dintre criteriile de evaluare
∫i selec˛ionare prev„zute la art. 6 comisia din cadrul
Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei acord„
urm„torul punctaj:
a) pentru justificarea unit„˛ii de asisten˛„ social„ pentru
care se solicit„ subven˛ia, Ón raport cu necesit„˛ile ∫i
priorit„˛ile de asisten˛„ social„ ale comunit„˛ii, maximum
10 puncte;
b) pentru ponderea cheltuielilor cu serviciile de asisten˛„
social„ Ón raport cu cheltuielile cu celelalte activit„˛i
desf„∫urate, maximum 20 de puncte, dup„ cum urmeaz„:
— pentru intervalul de valori cuprinse Óntre 0%—50% se
acord„ 0 puncte;
— pentru intervalul de valori cuprinse Óntre 50%—75%
se acord„ 15 puncte;
— pentru intervalul de valori cuprinse Óntre 75%—100%
se acord„ 20 de puncte;
— pentru intervalul de valori peste 100% se acord„
0 puncte;
c) pentru resursele materiale ∫i umane adecvate tipurilor
de servicii de asisten˛„ social„ — maximum 30 de puncte;
d) pentru nivelul raportului dintre cheltuielile lunare de
Óntre˛inere Ón unitatea de asisten˛„ social„ ∫i subven˛ia
lunar„ solicitat„ pentru acea unitate de asisten˛„ social„ —
maximum 20 de puncte, dup„ cum urmeaz„:
— pentru intervalul de valori 1—4 se acord„ 5 puncte;
— pentru intervalul de valori 4,1—7 se acord„
15 puncte;
— pentru intervalul de valori peste 7 se acord„
20 de puncte;
e) pentru experien˛a asocia˛iei sau funda˛iei Ón domeniul
serviciilor de asisten˛„ social„ — maximum 20 de puncte;
(2) Asocia˛iile sau funda˛iile pot primi subven˛ie numai
pentru unit„˛ile de asisten˛„ social„ care, dup„ aplicarea
grilei de evaluare prev„zute la alin. (1), realizeaz„ cel pu˛in
60 de puncte.

(3) Selec˛ia unit„˛ilor de asisten˛„ social„ care
realizeaz„ cel pu˛in 60 de puncte se face Ón limita
bugetului aprobat, Ón ordinea descresc„toare a punctajului
ob˛inut.
Art. 72. — Œn situa˛ia acord„rii subven˛iilor de la bugetul
local, punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare
din criteriile de evaluare prev„zute la art. 6 alin. (1) se
aprob„ prin hot„r‚re a consiliului local.“
18. La anexa A la cerere, îFi∫a tehnic„ privind unitatea
de asisten˛„ social„“, punctul 6.2 va avea urm„torul
cuprins:
î6.2. Planificarea activit„˛ilor
.............................................................................................
(Ón maximum 3 pagini descrie˛i activit„˛ile derulate Ón
unitatea de asisten˛„ social„ ∫i planificarea acestora).“
19. La anexa A la cerere, îFi∫a tehnic„ privind unitatea
de asisten˛„ social„“, punctul 6.4.1 va avea urm„torul
cuprins:
î6.4.1. Instrumente de lucru utilizate (anchete sociale,
plan individualizat, contract de furnizare de servicii sociale,
raport de evaluare ini˛ial„, raport de evaluare complex„).
.............................................................................................
(Œnainte de a descrie instrumentele de lucru utilizate,
men˛iona˛i numele standardului de calitate aplicat ∫i actul
normativ prin care a fost aprobat)“
20. Sintagma îconven˛ie civil„ de prest„ri servicii“ din
cuprinsul normelor metodologice se elimin„.
Art. III. — Conven˛iile pentru acordarea de servicii de
asisten˛„ social„ aflate Ón desf„∫urare la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri se vor derula Ón conformitate
cu reglement„rile Ón vigoare la data Óncheierii acestora.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Mihai Constantin ™eitan,
secretar de stat
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul finan˛elor publice,
Mara RÓmniceanu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 18 august 2005.
Nr. 942.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui sector al drumului forestier îStej„reni“ ∫i a terenului aferent acestuia
din domeniul public al statului ∫i din administrarea Regiei Na˛ionale a P„durilor — Romsilva
Ón domeniul public al comunei Dane∫ ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Comunei Dane∫,
jude˛ul Mure∫
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 4 alin. (3) din Ordonan˛a Guvernului nr. 96/1998
privind reglementarea regimului silvic ∫i administrarea fondului forestier na˛ional, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, al art. 9 alin. (1), precum ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i
regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ transmiterea unui sector al
drumului forestier îStej„reni“, situat pe teritoriul administrativ
al comunei Dane∫, jude˛ul Mure∫, av‚nd datele de
identificare prev„zute Ón anexa nr. 1, din domeniul public al
statului ∫i din administrarea Regiei Na˛ionale a P„durilor —
Romsilva Ón domeniul public al comunei Dane∫ ∫i Ón
administrarea Consiliului Local al Comunei Dane∫.
(2) Se aprob„ transmiterea terenului aferent sectorului
de drum forestier prev„zut la alin. (1), av‚nd datele de
identificare prev„zute Ón anexa nr. 2, din domeniul public al

statului ∫i din administrarea Regiei Na˛ionale a P„durilor —
Romsilva Ón domeniul public al comunei Dane∫ ∫i Ón
administrarea Consiliului Local al Comunei Dane∫, jude˛ul
Mure∫.
Art. 2. — Predarea-preluarea sectorului de drum ∫i a
terenului prev„zute la art. 1 se va face pe baz„ de
protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile interesate, Ón termen de 30 de
zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.
Art. 3. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Nicolae Flaviu Lazin,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Mara RÓmniceanu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 18 august 2005.
Nr. 950.

ANEXA Nr. 1
DATELE DE IDENTIFICARE

a sectorului de drum forestier îStej„reni“ care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Regiei Na˛ionale a P„durilor — Romsilva Ón domeniul public al comunei Dane∫ ∫i Ón administrarea
Consiliului Local al Comunei Dane∫, jude˛ul Mure∫

Denumirea
bunului imobil

Drum forestier
îStej„reni“

Persoana juridic„
de la care se transmite
bunul imobil

Statul rom‚n, prin
administrator
Regia Na˛ional„
a P„durilor —
Romsilva

Num„rul
de inventar
Codul
Persoana juridic„
la Regia
de
la care se transmite bunul
Na˛ional„ a
clasificare
imobil
P„durilor —
Romsilva

Comuna Dane∫,
prin Consiliul
Local al Comunei
Dane∫,
jude˛ul Mure∫

112.165

Indicativul drumului
Ón amenajament

1.3.7.4 90D=FE41=0,6 km
Hm 0+00 — 6+00
93D=FE42 = 8,4 km
Hm 0+00 — 84+00

Lungime
(km)

9,0

Valoarea
de inventar
(lei)

Num„rul
de
Ónregistrare
la Ministerul
Finan˛elor
Publice

172.556.918

11.810
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ANEXA Nr. 2
DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului aferent sectorului de drum forestier îStej„reni“ care se transmite din domeniul public al statului
∫i din administrarea Regiei Na˛ionale a P„durilor — Romsilva Ón domeniul public al comunei Dane∫
∫i Ón administrarea Consiliului Local al Comunei Dane∫, jude˛ul Mure∫

Amplasamentul terenului

Jude˛ul Mure∫,
Comuna Dane∫

Persoana juridic„
de la care
se transmite terenul

Statul rom‚n,
prin administrator
Regia Na˛ional„
a P„durilor —
Romsilva

Persoana juridic„
la care
se transmite terenul

Comuna Dane∫,
prin Consiliul
Local al Comunei
Dane∫

Localizarea terenului
Ón cadastrul forestier

Num„rul
de Ónregistrare
la Ministerul
Finan˛elor Publice

Suprafa˛a (ha)

Ocolul silvic
u.a.93D = 5,0 ha
Sighi∫oara U.P. IV u.a.90D = 1,0 ha
Stej„reni
Total = 6,0 ha

11.810

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind organizarea Ón Rom‚nia a Reuniunii comune a grupurilor de lucru NATO
pentru lupta apropiat„ a infanteriei ∫i blindatelor (LG 2 ∫i LG 3)
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 4 alin. (5) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorit„˛ile administra˛iei publice ∫i institu˛iile publice,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 247/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ organizarea Ón Rom‚nia, Ón luna
septembrie 2005, a Reuniunii comune a grupurilor de lucru
NATO pentru lupta apropiat„ a infanteriei ∫i blindatelor
(LG 2 ∫i LG 3), denumit„ Ón continuare Reuniune.
Art. 2. — Œn scopul particip„rii la Reuniune se aprob„
invitarea Ón ˛ar„ a unui num„r de 150 de personalit„˛i
str„ine, prin derogare de la prevederile cap. II pct. 2 ∫i
pct. 5 lit. B din Normele privind organizarea Ón ˛ar„ a
ac˛iunilor de protocol ∫i a unor manifest„ri cu caracter
cultural-∫tiin˛ific, precum ∫i cheltuielile ce se pot efectua Ón
acest scop de c„tre institu˛iile publice, aprobate prin
Hot„r‚rea Guvernului nr. 552/1991, cu modific„rile
ulterioare.

Art. 3. — (1) Cheltuielile de protocol necesare
organiz„rii ∫i desf„∫ur„rii Reuniunii se stabilesc prin
normative proprii, potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autorit„˛ile administra˛iei publice ∫i
institu˛iile publice, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 247/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
(2)

Cheltuielile

determinate

de

organizarea

desf„∫urarea Reuniunii se suport„ din bugetul aprobat
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Contrasemneaz„:
Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Teodor Atanasiu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Mara RÓmniceanu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 18 august 2005.
Nr. 951.

∫i
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
AGENﬁIA NAﬁIONAL√ PENTRU ŒNTREPRINDERI MICI ™I MIJLOCII ™I COOPERAﬁIE

ORDIN
privind modificarea pct. 2 din Procedura de implementare a Programului na˛ional multianual
pe perioada 2005—2008 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale Ón r‚ndul femeilor manager
din sectorul Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii
Av‚nd Ón vedere prevederile anexei nr. 3/12/22 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2005, ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea Ónfiin˛„rii ∫i
dezvolt„rii Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii, precum ∫i prevederile art. 4 alin. (1) pct. 12 din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 753/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 753/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie emite prezentul ordin.
Art. I. — Punctul 2 îBugetul Programului“ din Procedura
de implementare a Programului na˛ional multianual pe
perioada 2005—2008 pentru dezvoltarea culturii
antreprenoriale Ón r‚ndul femeilor manager din sectorul
Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii, aprobat„ prin Ordinul
pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i
Mijlocii ∫i Coopera˛ie nr. 140/2005, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 723 din 10 august 2005,
se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
î2. Bugetul Programului
2.1. Pentru realizarea Programului se aloc„ de la
bugetul de stat pe anul 2005 suma de 700.000 RON,
defalcat„ astfel:
— 600.000 RON pentru finan˛area derul„rii celor
4 etape ale Programului, dup„ cum urmeaz„:
• etapa I — 50.000 RON, pentru organizarea
campaniilor de informare;

• etapa II — 350.000 RON, pentru organizarea ∫i
desf„∫urarea cursurilor de preg„tire antreprenorial„
pe durata a 4 zile Ón 4 jude˛e, Constan˛a, Neam˛,
Bra∫ov, Bihor, ∫i Ón municipiul Bucure∫ti, ∫i
multiplicarea suporturilor de curs;
• etapa III — 100.000 RON, pentru publicarea de
bro∫uri ∫i ghiduri;
• etapa IV — 100.000 RON, pentru derularea unui
sondaj privind antreprenoriatul feminin Ón Rom‚nia;
— 100.000 RON — la dispozi˛ia Agen˛iei Na˛ionale
pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie (ANIMMC),
const‚nd Ón cheltuieli pentru implementarea, administrarea,
monitorizarea ∫i evaluarea Programului (cheltuieli materiale
∫i servicii).“
Art. II. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare la data
public„rii.

Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie,
Eugen Ovidiu Chirovici
Bucure∫ti, 23 august 2005.
Nr. 158.
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