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ORDONANﬁE ™I HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
privind administrarea p„durilor din Rom‚nia
Prin aplicarea prevederilor Legii nr. 247/2005 privind reforma Ón domeniile propriet„˛ii ∫i justi˛iei, precum ∫i unele
m„suri adiacente, cu modific„rile ulterioare, suprafa˛a de p„dure retrocedat„ individual persoanelor fizice, pentru care nu
exist„ obligativitatea administr„rii prin legisla˛ia Ón vigoare, va fi de circa 1,5 milioane hectare, aspect ce face greu de
realizat controlul aplic„rii ∫i respect„rii regimului silvic. Aceasta reprezint„ o situa˛ie extraordinar„, a c„rei reglementare nu
poate fi am‚nat„, condi˛ie ce impune adoptarea imediat„ a unui act normativ care s„ o reglementeze.
Œn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. 1. — Domeniul de aplicare al prezentei ordonan˛e
de urgen˛„ Ól constituie toate suprafe˛ele de p„dure

exploatate Ón regim silvic, indiferent de titularul dreptului de
proprietate asupra acestor suprafe˛e.
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Art. 2. — (1) Œn sensul prezentei ordonan˛e de urgen˛„,
urm„torii termeni ∫i expresii se definesc astfel:
a) administrarea p„durilor — totalitatea activit„˛ilor cu
caracter tehnic, economic ∫i juridic desf„∫urate de ocoalele
silvice Ón scopul asigur„rii gestion„rii durabile a p„durilor;
b) gestionarea durabil„ a p„durilor — administrarea ∫i
utilizarea p„durilor astfel Ónc‚t s„ Ó∫i men˛in„ ∫i s„ Ó∫i
amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de
regenerare, vitalitatea, s„n„tatea ∫i Ón a∫a fel Ónc‚t s„
asigure, Ón prezent ∫i Ón viitor, capacitatea de a exercita
func˛iile multiple ecologice, economice ∫i sociale
permanente la nivel local, regional, na˛ional ∫i global, f„r„
a crea prejudicii altor ecosisteme;
c) ocol silvic — unitate care are ca scop principal
asigurarea serviciilor silvice, indiferent de titularii dreptului
de proprietate asupra p„durii. Ocolul silvic poate asigura ∫i
administrarea p„durilor. Suprafe˛ele minime de p„dure
pentru care se constituie ocoale silvice sunt urm„toarele:
1. Ón regiunea de c‚mpie — 3.000 ha;
2. Ón regiunea de dealuri — 5.000 ha;
3. Ón regiunea de munte — 7.000 ha;
d) p„dure — suprafa˛„ de teren de cel pu˛in 0,25 ha,
pe care se g„sesc arbori ale c„ror coroane acoper„ cel
pu˛in 10% din suprafa˛„. Arborii trebuie s„ ating„ o
Ón„l˛ime minim„ de 5 m la maturitate Ón condi˛ii normale
de vegeta˛ie. Defini˛ia termenului include ∫i: pepinierele
forestiere ∫i plantajele care fac parte integrant„ din p„dure,
drumurile forestiere, c„ile de acces, poienile ∫i alte goluri
din p„dure, ecosistemele forestiere situate Ón parcurile
na˛ionale, parcurile naturale, rezerva˛iile naturale ∫i alte
zone forestiere protejate, perdelele forestiere de protec˛ie
constituite din arbori ocup‚nd o suprafa˛„ mai mare de
0,5 ha, cu o l„˛ime mai mare de 20 m, ∫i jnepeni∫urile din
zona alpin„;
e) servicii silvice — totalitatea activit„˛ilor cu caracter
tehnic ce se execut„ de ocolul silvic Ón scopul aplic„rii
regimului silvic. Serviciile silvice sunt o component„ a
administr„rii p„durilor;
f) unitate de baz„ — unitatea teritorial„ silvic„ pentru
care se elaboreaz„ un amenajament silvic. Delimitarea
acesteia se realizeaz„ pe limite naturale ∫i/sau artificiale
permanente, ˛in‚ndu-se cont de limitele administrative sau
de proprietate, dup„ caz, urm„rindu-se includerea de
propriet„˛i Óntregi, nefragmentate, dac„ m„rimea
propriet„˛ilor nu o impune.
(2) Œn raport cu folosin˛a lor, p„durile sunt p„duri de
folosin˛„ forestier„ ∫i p„duri de folosin˛„ silvopastoral„.
(3) P„durile de folosin˛„ forestier„ sunt constituite din
p„durile incluse Ón fondul forestier na˛ional existent la data
intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„ ∫i din
vegeta˛ia forestier„ de pe p„∫unile Ómp„durite av‚nd
consisten˛a, stabilit„ Ón conformitate cu normele tehnice Ón
domeniu, mai mare de 0,4.
(4) P„durile de folosin˛„ silvopastoral„ sunt constituite din
vegeta˛ia forestier„ cu consisten˛a, stabilit„ Ón conformitate
cu normele tehnice Ón domeniu, de cel mult 0,4, situate pe
terenuri din afara fondului forestier na˛ional existent la data
intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„.
(5) Pentru asigurarea gestion„rii durabile a p„durilor,
indiferent de forma de proprietate, este obligatorie
asigurarea serviciilor silvice Ón mod unitar pentru acestea,
la nivel na˛ional.
Art. 3. — (1) Proprietarii p„durilor, indiferent de forma
de proprietate ∫i de m„rimea propriet„˛ii, sunt obliga˛i s„
asigure serviciile silvice prin ocoale silvice autorizate.
(2) Responsabilitatea respect„rii regimului silvic apar˛ine
at‚t administratorului, c‚t ∫i proprietarului de p„dure.
(3) Controlul respect„rii regimului silvic se asigur„ de
autoritatea public„ central„ care r„spunde de silvicultur„.

Art. 4. — (1) Dup„ forma de proprietate asupra
p„durilor, ocoalele silvice sunt:
a) ocoale silvice de stat — cele care administreaz„
p„durile proprietate public„ a statului. Acestea pot asigura
servicii silvice sau administrarea p„durilor ∫i pentru al˛i
proprietari, pe baz„ de contract;
b) ocoale silvice constituite ca structuri proprii — cele
care asigur„ servicii silvice pentru p„durile proprietate
public„ a unit„˛ilor administrativ-teritoriale, a persoanelor
juridice sau a persoanelor fizice care le-au constituit.
Acestea pot asigura administrarea p„durilor respective ∫i
pot asigura servicii silvice sau pot administra ∫i p„durile
altor proprietari, pe baz„ de contract.
(2) Ocoalele silvice constituite ca structuri proprii au
personalitate juridic„.
(3) Ocoalele silvice constituite ca structuri proprii, Ón
cazuri justificate, pot asigura servicii silvice pentru p„durile
proprietate public„ a statului, responsabilitatea de
administrare a acestora revenind ocoalelor silvice de stat.
(4) Ocoalele silvice care asigur„ administrarea unor
p„duri, precum ∫i servicii silvice pentru alte p„duri sunt
ocoale silvice mixte.
Art. 5. — (1) Pentru toate p„durile supuse regimului
silvic se elaboreaz„ amenajamente silvice.
(2) Amenajamentul silvic se Óntocme∫te la nivel de
unitate de baz„.
(3) Amenajamentele silvice sunt de dou„ tipuri:
a) amenajamente de tip I — se Óntocme∫te un singur
amenajament pentru toate propriet„˛ile forestiere mai mici
de 100 ha/proprietar, cuprinse Ón teritoriul administrativ al
unei localit„˛i;
b) amenajamente de tip II — se Óntocme∫te c‚te un
amenajament pentru fiecare proprietate forestier„ mai mare
de 100 ha/proprietar sau pentru fiecare suprafa˛„ rezultat„
prin asocierea proprietarilor, dac„ aceasta este mai mare
de 100 ha.
Art. 6. — Autoritatea public„ central„ care r„spunde de
silvicultur„ suport„ de la bugetul de stat cheltuielile pentru
elaborarea amenajamentelor silvice, Ón condi˛iile legii, dup„
cum urmeaz„:
a) pentru toate amenajamentele de tip I;
b) pentru amenajamentele de tip II, dac„ suprafa˛a
amenajat„ provine din propriet„˛i ale persoanelor fizice
∫i/sau juridice asociate Ón scopul gospod„ririi p„durilor,
dac„ fiecare proprietate este mai mic„ de 100 ha.
Art. 7. — Œn termen de 18 luni de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„ ocoalele silvice
prev„zute la art. 4 alin. (1) lit. b), Ónfiin˛ate p‚n„ la aceast„
dat„, vor solicita reautorizarea Ón condi˛iile prezentei
ordonan˛e de urgen˛„.
Art. 8. — (1) Œn termen de 6 luni de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„ to˛i proprietarii
ale c„ror p„duri sunt supuse regimului silvic au obliga˛ia s„
asigure prin ocoale silvice administrarea p„durilor sau s„
asigure serviciile silvice pentru acestea.
(2) Dup„ termenul prev„zut la alin. (1) se autorizeaz„
pentru t„iere numai mas„ lemnoas„ care provine din
p„duri administrate sau Ón care sunt asigurate servicii
silvice Ón condi˛iile prezentei ordonan˛e de urgen˛„.
Art. 9. — (1) Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a
prezentei ordonan˛e de urgen˛„ se interzice efectuarea de
studii sumare de amenajare.
(2) Studiile sumare de amenajare ∫i amenajamentele
silvice Óntocmite pentru suprafe˛e mai mici de 100 ha,
aprobate, sau cele pentru care a fost realizat„ recep˛ia
final„ la data intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de
urgen˛„ r„m‚n valabile p‚n„ la data Óntocmirii
amenajamentului silvic Ón condi˛iile prezentei ordonan˛e de
urgen˛„, dar nu mai t‚rziu de data expir„rii valabilit„˛ii
acestora.
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(3) Œn terenurile forestiere retrocedate ca urmare a
aplic„rii prevederilor Legii nr. 247/2005 privind reforma Ón
domeniile propriet„˛ii ∫i justi˛iei, precum ∫i unele m„suri
adiacente, cu modific„rile ulterioare, dup„ data intr„rii Ón
vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„, ocoalele silvice
pot realiza lucr„rile prev„zute Ón amenajamentele silvice Ón
vigoare.
Art. 10. — Atribu˛iile ocoalelor silvice prev„zute la art. 4
privitoare la administrarea silvic„, obliga˛iile ce revin
de˛in„torilor Ón vederea respect„rii regimului silvic ∫i
regulamentul de aplicare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„
se stabilesc prin hot„r‚re a Guvernului, la propunerea
autorit„˛ii publice centrale care r„spunde de silvicultur„, Ón
termen de 60 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a
prezentei ordonan˛e de urgen˛„.
Art. 11. — Proprietarii ∫i de˛in„torii de p„duri, precum
∫i de ocoale silvice care asigur„ administrarea sau
serviciile silvice pentru acestea sunt obliga˛i s„ permit„
accesul organelor de control al regimului silvic ale statului
Ón p„durile pe care le au Ón proprietate, le de˛in, respectiv
le administreaz„ sau pentru care asigur„ servicii silvice.
Art. 12. — Nerespectarea obliga˛iei prev„zute la art. 11
de c„tre proprietarul sau de˛in„torul persoan„ fizic„, de
c„tre reprezentantul proprietarului sau al de˛in„torului
persoan„ juridic„ sau de c„tre reprezentantul ocolului silvic
constituie contraven˛ie ∫i se sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la
5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON).
Art. 13. — Nerespectarea obliga˛iei prev„zute la art. 7
constituie contraven˛ie ∫i se sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la
5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON) ∫i cu retragerea
autoriza˛iei de func˛ionare.
Art. 14. — Constatarea contraven˛iilor ∫i aplicarea
sanc˛iunilor se realizeaz„ de personalul Ómputernicit al
autorit„˛ii publice centrale care r„spunde de silvicultur„ ∫i
de personalul Ómputernicit al structurilor teritoriale de control
al regimului silvic din subordinea autorit„˛ii publice centrale
care r„spunde de silvicultur„.
Art. 15. — Contravenientul poate achita, pe loc sau Ón
termen de 48 de ore de la data Óncheierii procesului-verbal
ori, dup„ caz, de la data comunic„rii acestuia, jum„tate din
minimul amenzii prev„zute la art. 12 ∫i 13, agentul
constatator f„c‚nd men˛iune despre aceast„ posibilitate Ón
procesul-verbal.
Art. 16. — Prevederile referitoare la contraven˛iile de la
art. 12—15 se completeaz„ cu prevederile Ordonan˛ei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraven˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 180/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
Art. 17. — Articolul 35 din Legea nr. 1/2000 pentru
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
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agricole ∫i celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991 ∫i ale Legii nr. 169/1997,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 8
din 12 ianuarie 2000, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. 35. — (1) Ocoalele silvice ∫i actualii de˛in„tori
r„spund de paza ∫i protec˛ia vegeta˛iei forestiere de pe
terenurile solicitate de fo∫tii proprietari ∫i dup„ punerea Ón
posesie, p‚n„ la formarea structurilor proprii de paz„ sau
de administrare ori p‚n„ la Óncheierea unor contracte de
administrare ∫i paz„ cu un ocol silvic, dar nu mai t‚rziu de
90 de zile de la data punerii Ón posesie.
(2) Contravaloarea cheltuielilor aferente acestor servicii,
pentru intervalul de timp prev„zut la alin. (1), se suport„
din bugetul de stat.“
Art. 18. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„ se abrog„ art. 2 ∫i art. 66 alin. 3
din Legea nr. 26/1996 — Codul silvic, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 93 din 8 mai
1996, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, art. 8
alin. (1) lit. a) teza a treia ∫i a patra din Ordonan˛a
Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului
silvic ∫i administrarea fondului forestier na˛ional, republicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 122 din
26 februarie 2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
art. I, II ∫i II 1 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 98/2003 privind unele m„suri de Ónt„rire a pazei
p„durilor proprietatea persoanelor fizice, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 744 din
23 octombrie 2003, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 33/2004, art. 14—17 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de
p„duri private Ón scopul gospod„ririi durabile a acestora,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 791
din 27 august 2004, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 515/2004, Hot„r‚rea Guvernului nr. 564/2005 pentru
aprobarea Instruc˛iunilor ∫i criteriilor privind Ónfiin˛area,
autorizarea ∫i func˛ionarea ocoalelor silvice care fac
obiectul prevederilor Ordonan˛ei Guvernului nr. 77/2004
pentru stimularea asocierii proprietarilor de p„duri private Ón
scopul gospod„ririi durabile a acestora, aprobat„ cu
modific„ri prin Legea nr. 515/2004, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 565 din 1 iulie 2005,
art. 5—7 din Regulamentul privind constituirea, organizarea
∫i func˛ionarea structurilor silvice proprii, necesare pentru
gospod„rirea p„durilor proprietate public„ apar˛in‚nd
unit„˛ilor administrativ-teritoriale ∫i a celor proprietate
privat„, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 997/1999,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 597 din 8 decembrie 1999, precum ∫i orice alte
dispozi˛ii contrare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Nicolae Flaviu Lazin,
secretar de stat
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 5 octombrie 2005.
Nr. 139.

4

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 939/20.X.2005
GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
privind modificarea bugetului Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale pe anul 2005,
aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004
Œn vederea regulariz„rii urgente a unor v„i toren˛iale, Ón zonele afectate de calamit„˛ile din ultima perioad„, este
necesar„ asigurarea Ón buget a surselor de finan˛are din credite externe alocate de Banca European„ de Investi˛ii.
Œn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Articol unic. — (1) Bugetul Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale pe anul 2005 se diminueaz„
cu suma de 2.745.900 lei (RON) la capitolul 67.01
îTransferuri“, cod 38, ∫i se majoreaz„ cu aceea∫i sum„ la

capitolul 67.14 îCheltuieli de capital — cheltuieli din credite
externe“, cod 70.
(2) Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
opereze modific„rile prev„zute Ón prezenta ordonan˛„ de
urgen˛„ Ón bugetul de stat pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Vasile Lupu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 13 octombrie 2005.
Nr. 142.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru Ónl„turarea efectelor calamit„˛ilor naturale
produse de inunda˛ii Ón luna septembrie 2005 Ón localitatea Tuzla, jude˛ul Constan˛a
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (4) ∫i (5) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ suplimentarea bugetului
Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor din Fondul de
interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de
stat pe anul 2005, cu suma de 4.864 mii lei (RON) la
capitolul îMediu ∫i ape“, titlul îCheltuieli de capital“.
(2) Fondurile prev„zute la alin. (1) se utilizeaz„ pentru
realizarea Ón regim de urgen˛„ a lucr„rilor de realizare a
sta˛iei de pompare pentru evacuarea apei din localitatea
Tuzla, jude˛ul Constan˛a, cu rol de Ónl„turare a efectelor
calamit„˛ilor naturale produse de inunda˛ii Ón luna
septembrie 2005.
Art. 2. — Elaborarea documenta˛iei tehnico-economice ∫i
execu˛ia lucr„rilor se contracteaz„ de c„tre Administra˛ia
Na˛ional„ îApele Rom‚ne“, aflat„ sub autoritatea
Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, av‚ndu-se Ón
vedere prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 60/2001 privind achizi˛iile publice, aprobat„ cu modific„ri
∫i complet„ri prin Legea nr. 212/2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, aplicate Ón situa˛ii de for˛„ major„.
Art. 3. — (1) P‚n„ la aprobarea documenta˛iei tehnicoeconomice, potrivit legii, se aprob„ deschiderea finan˛„rii ∫i

Ónceperea execu˛iei lucr„rilor pe baz„ de liste de lucr„ri
estimate cantitativ ∫i valoric.
(2) Decontarea lucr„rilor executate se face pe baza
situa˛iilor de lucr„ri Ónsu∫ite de beneficiar.
(3) Œn termen de 3 luni de la intrarea Ón vigoare a
prezentei hot„r‚ri Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor
va aproba documenta˛ia tehnico-economic„ aferent„
obiectivului de investi˛ii prev„zut la art. 1, necesar evacu„rii
apei din zona B„l˛ii Tuzla, cu rol de Ónl„turare a efectelor
calamit„˛ilor naturale produse de inunda˛ii Ón luna
septembrie 2005.
Art. 4. — Pentru asigurarea fondurilor necesare finan˛„rii
lucr„rilor prev„zute la art. 1, se suplimenteaz„ Fondul de
interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului cu suma de 4.864 mii
lei (RON) din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005.
Art. 5. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,
modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului de stat
∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului Mediului ∫i
Gospod„ririi Apelor pe anul 2005.
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Art. 6. — Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor ∫i
alte organe abilitate de lege vor controla modul de
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utilizare, Ón conformitate cu prevederile legale, a sumei
alocate potrivit prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 29 septembrie 2005.
Nr. 1.177.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru Ónl„turarea efectelor calamit„˛ilor naturale
produse de inunda˛ii Ón luna septembrie 2005
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (4) ∫i (5) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ suplimentarea bugetului
Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor din Fondul de
interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de
stat pe anul 2005, cu suma de 7.000 mii lei (RON) la
capitolul îMediu ∫i ape“, titlul îCheltuieli de capital“.
(2) Fondurile prev„zute la alin. (1) se utilizeaz„ pentru
realizarea Ón regim de urgen˛„ a lucr„rilor de Ónl„turare a
efectelor calamit„˛ilor naturale produse de inunda˛ii, precum
∫i pentru execu˛ia lucr„rilor provizorii de strict„ necesitate
Ón zonele calamitate Ón luna septembrie 2005.
Art. 2. — Elaborarea documenta˛iei tehnico-economice ∫i
execu˛ia lucr„rilor se contracteaz„ de c„tre Administra˛ia
Na˛ional„ îApele Rom‚ne“, aflat„ sub autoritatea
Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, av‚ndu-se Ón
vedere prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 60/2001 privind achizi˛iile publice, aprobat„ cu modific„ri
∫i complet„ri prin Legea nr. 212/2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, aplicate Ón situa˛ii de for˛„ major„.
Art. 3. — (1) P‚n„ la aprobarea documenta˛iei tehnicoeconomice, potrivit legii, se aprob„ deschiderea finan˛„rii ∫i
Ónceperea execu˛iei lucr„rilor pe baz„ de liste de lucr„ri
estimate cantitativ ∫i valoric.

(2) Decontarea lucr„rilor executate se face pe baza
situa˛iilor de lucr„ri Ónsu∫ite de beneficiar.
(3) Œn termen de 3 luni de la intrarea Ón vigoare a
prezentei hot„r‚ri Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor
va aproba documenta˛iile tehnico-economice aferente
obiectivelor de investi˛ii necesare Ónl„tur„rii efectelor
calamit„˛ilor naturale produse de inunda˛ii Ón luna
septembrie 2005.
Art. 4. — Pentru asigurarea fondurilor necesare finan˛„rii
lucr„rilor prev„zute la art. 1, Fondul de interven˛ie la
dispozi˛ia Guvernului se suplimenteaz„ cu suma de
7.000 mii lei (RON) din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2005.
Art. 5 — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,
modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului de stat
∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului Mediului ∫i
Gospod„ririi Apelor pe anul 2005.
Art. 6. — Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor ∫i
alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare,
Ón conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate
potrivit prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Attila Korodi,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 13 octombrie 2005.
Nr. 1.224.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului
din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005,
pentru Ónl„turarea efectelor calamit„˛ilor naturale produse de inunda˛ii
asupra infrastructurii rutiere ∫i feroviare
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (4) ∫i (5) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2005
nr. 511/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ suplimentarea bugetului
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului din
Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de 70.000 mii lei
(RON) la capitolul 68.01 îTransporturi ∫i comunica˛ii“, din
care la titlul îCheltuieli materiale ∫i servicii“ cu suma de
45.000 mii lei (RON) ∫i la titlul îTransferuri“, pozi˛ia
îTransferuri neconsolidabile“, cu suma de 25.000 mii lei
(RON).
(2) Fondurile prev„zute la alin. (1) se utilizeaz„ pentru
Ónl„turarea efectelor calamit„˛ilor naturale produse de
inunda˛ii asupra infrastructurii rutiere ∫i feroviare ∫i pentru
repararea drumurilor aflate Ón pericol de pierdere a
stabilit„˛ii.
(3) Pentru asigurarea fondurilor necesare lucr„rilor
prev„zute la alin. (1), Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia

Guvernului se suplimenteaz„ cu suma de 70.000 mii lei
(RON) din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005.
Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,
modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului de stat
∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului pe anul 2005.
Art. 3. — Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului r„spunde de modul de utilizare, Ón conformitate
cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor
prezentei hot„r‚ri.
Art. 4. — Cu sumele r„mase neutilizate p‚n„ la data de
10 decembrie 2005, la propunerea ordonatorului principal
de credite, se reÓntrege∫te Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 13 octombrie 2005.
Nr. 1.226.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind declararea st„rii de calamitate natural„ Ón agricultur„ pentru culturile Óns„m‚n˛ate
Ón toamna anului 2004 ∫i Ón prim„vara anului 2005, pentru culturile de vi˛„-de-vie ∫i pomi fructiferi,
ca urmare a fenomenelor meteorologice din perioada aprilie—septembrie 2005,
precum ∫i stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordat„ ca desp„gubire
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 14 din Legea nr. 381/2002 privind acordarea
desp„gubirilor Ón caz de calamit„˛i naturale Ón agricultur„, cu modific„rile ulterioare, al art. 30 alin. (4) ∫i (5) din Legea
nr. 500/2002 privind finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul
2005 nr. 511/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se declar„ stare de calamitate natural„ Ón
agricultur„ Ón zonele Ón care culturile Óns„m‚n˛ate Ón
toamna anului 2004 ∫i Ón prim„vara anului 2005, precum ∫i
cele de vi˛„-de-vie ∫i pomi fructiferi au fost afectate de
inunda˛ii din rev„rs„ri de r‚uri sau de alte ape curg„toare
∫i de ruperi de baraje, ploi abundente ∫i de durat„, din
perioada aprilie—septembrie 2005, fenomene naturale care
sunt prev„zute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 381/2002
privind acordarea desp„gubirilor Ón caz de calamit„˛i
naturale Ón agricultur„, cu modific„rile ulterioare.
(2) Declararea zonelor afectate de calamit„˛i naturale
s-a f„cut Ón baza informa˛iilor privind aria de r„sp‚ndire a

fenomenelor naturale, transmise de Administra˛ia Na˛ional„
de Meteorologie ∫i de Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi
Apelor.
(3) Zonele care au fost declarare calamitate natural sunt
prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — (1) Culturile ∫i sumele maxime ce se acord„
ca desp„gubire pe unitatea de suprafa˛„ sunt:
gr‚u de toamn„ ∫i de prim„var„,
secar„ ∫i triticale
650 lei (RON)/ha
orz, orzoaic„ de toamn„
∫i prim„var„
580 lei (RON)/ha
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rapi˛„ ulei
430 lei (RON)/ha
porumb
770 lei (RON)/ha
floarea-soarelui
430 lei (RON)/ha
soia
560 lei (RON)/ha
sfecl„ de zah„r
680 lei (RON)/ha
cartofi
6.600 lei (RON)/ha
culturi furajere
420 lei (RON)/ha
legume de c‚mp
10.950 lei (RON)/ha
vi˛„-de-vie
2.500 lei (RON)/ha
pomi fructiferi
2.800 lei (RON)/ha
(2) Nivelul maxim al desp„gubirilor prev„zute la alin. (1)
reprezint„ 70% din cheltuielile efectuate p‚n„ la data
producerii fenomenului.
(3) Pentru pierderile de animale, p„s„ri, familii de albine
∫i pe∫ti, desp„gubirile acordate Ón baza prezentei hot„r‚ri
reprezint„ 80% din valoarea de asigurare, diminuat„ cu
valoarea subproduselor rezultate care pot fi valorificate
potrivit prevederilor legale.
Art. 3. — Procedura de calcul ∫i de acordare a
desp„gubirilor aferente calamit„˛ilor naturale Ón agricultur„,
declarate prin prezenta hot„r‚re, este reglementat„ de
Legea nr. 381/2002, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i
de Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 419/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 381/2002 privind acordarea
desp„gubirilor Ón caz de calamit„˛i naturale Ón agricultur„.
Art. 4. — (1) Se aprob„ suplimentarea bugetului
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, din
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Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de 44,5 milioane
lei (RON), la capitolul îAgricultur„ ∫i silvicultur„“, titlul
îTransferuri“, pentru asigurarea sumelor necesare
desp„gubirii produc„torilor agricoli potrivit prezentei hot„r‚ri.
(2) Pentru asigurarea fondurilor prev„zute la alin. (1) se
suplimenteaz„ Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului
cu suma de 44,5 milioane lei (RON) din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de
stat pe anul 2005.
Art. 5. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,
modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului de stat
∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale pe anul 2005.
Art. 6. — Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale ∫i alte organe abilitate de lege vor controla modul
de utilizare, Ón conformitate cu prevederile legale, a sumei
alocate potrivit prevederilor prezentei hot„r‚ri.
Art. 7. — (1) Depunerea documenta˛iei privind
acordarea de desp„gubiri produc„torilor agricoli ale c„ror
culturi au fost afectate par˛ial se va face dup„ Óncheierea
recolt„rii culturilor prev„zute Ón prezenta hot„r‚re.
(2) Termenul limit„ pentru depunerea documenta˛iei Ón
vederea acord„rii de desp„gubiri produc„torilor agricoli ale
c„ror culturi au fost afectate 100% ∫i pentru animalele
pierdute Ón perioada aprilie—septembrie 2005 este de
60 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Mugur Cr„ciun,
secretar de stat
p. Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Attila Korodi,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 13 octombrie 2005.
Nr. 1.227.

ANEX√
ZONELE

care au fost declarate calamitate natural
I. Muntenia—Dobrogea—Oltenia:
Bucure∫ti
jude˛ele: Arge∫, Br„ila, Buz„u, C„l„ra∫i, Constan˛a,
D‚mbovi˛a, Dolj, Giurgiu, Gorj, Ialomi˛a, Ilfov, Mehedin˛i,
Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, V‚lcea
II. Moldova:
jude˛ele: Bac„u, Boto∫ani, Gala˛i, Ia∫i, Neam˛, Suceava,
Vaslui, Vrancea

III. Banat—Cri∫ana:
jude˛ele: Cara∫-Severin, Maramure∫, Satu Mare, Timi∫,
Bihor, Arad
IV. Transilvania:
jude˛ele: Alba, Bistri˛a-N„s„ud, Bra∫ov, Cluj, Covasna,
Harghita, Hunedoara, Mure∫, S„laj, Sibiu.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului
Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul public al comunei Chiscani, jude˛ul Br„ila, ∫i Ón administrarea
consiliului local al acesteia
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫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. — Se aprob„ transmiterea unui imobil, av‚nd
datele de identificare prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul public al

statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Ón domeniul public al comunei Chiscani, jude˛ul Br„ila, ∫i Ón
administrarea consiliului local al acesteia.
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Art. 2. — Predarea-primirea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile

interesate, Ón termen de 60 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Ioan Ion,
secretar de stat
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 13 octombrie 2005.
Nr. 1.234.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Ón domeniul public al comunei Chiscani, jude˛ul Br„ila, ∫i Ón administrarea consiliului local al acesteia

Locul unde este
situat imobilul
care se transmite

Persoana juridic„
de la care se
transmite imobilul

Comuna Chiscani, Statul rom‚n —
jude˛ul Br„ila
Ministerul Ap„r„rii
Na˛ionale

Persoana juridic„
la care se
transmite imobilul

Codul de clasificare
din inventarul bunurilor
aflate Ón administrarea
Ministerului Ap„r„rii
Na˛ionale, care alc„tuiesc
domeniul public
al statului

Comuna Chiscani,
jude˛ul Br„ila —
Consiliul Local al
Comunei Chiscani

— imobil 5201
— cod 8.29.09
— nr. M.F. 107.180

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Suprafa˛a total„ a terenului = 19,61 ha

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind recunoa∫terea Asocia˛iei Criminali∫tilor din Rom‚nia ca fiind de utilitate public„
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 39 din Ordonan˛a Guvernului nr. 26/2000 cu
privire la asocia˛ii ∫i funda˛ii, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 246/2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se recunoa∫te Asocia˛ia Criminali∫tilor
din Rom‚nia, persoan„ juridic„ de drept privat, f„r„ scop

patrimonial, cu sediul Ón municipiul Bucure∫ti, Splaiul Unirii
nr. 275, sectorul 3, ca fiind de utilitate public„.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul justi˛iei,
Monica Luisa Macovei
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 13 octombrie 2005.
Nr. 1.240.
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