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CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 481
din 22 septembrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 73 alin. (1)
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func˛ionarilor publici
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Aurelia Rusu
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— magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 73 alin. (1) din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul func˛ionarilor publici, excep˛ie
ridicat„ de Direc˛ia Silvic„ Miercurea-Ciuc Ón Dosarul
nr. 718/R/2005 al Tribunalului Harghita.
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La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare a fost legal Óndeplinit„.
Curtea dispune a se face apelul ∫i Ón dosarele Cur˛ii
Constitu˛ionale nr. 503D/2005 ∫i nr. 646D/2005, care au ca
obiect aceea∫i excep˛ie de neconstitu˛ionalitate, ridicat„ de
acela∫i autor Ón dosarele Tribunalului Harghita nr. 717/R/2005
∫i nr. 892/2005.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura
de citare este legal Óndeplinit„.
Curtea, av‚nd Ón vedere c„ excep˛iile de neconstitu˛ionalitate ridicate Ón dosarele nr. 502D/2005, nr. 503D/2005
∫i nr. 646D/2005 au obiect identic, pune Ón discu˛ie, din
oficiu, problema conex„rii lor.
Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu
conexarea dosarelor.
Curtea, Ón temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992,
dispune conexarea dosarelor nr. 503D/2005 ∫i nr. 646D/2005
la Dosarul nr. 502D/2005, care este primul Ónregistrat.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, ca
neÓntemeiat„, ar„t‚nd c„ dispozi˛iile legale criticate referitoare
la repararea pagubelor produse insitu˛iilor publice de c„tre
func˛ionarii publici nu Óncalc„, sub nici o form„, dreptul
autorit„˛ii publice de a-∫i reÓntregi patrimoniul.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Óncheierile din 25 mai, 2 mai ∫i 13 iulie 2005,
pronun˛ate Ón dosarele nr. 718/R/2005, nr. 717/R/2005 ∫i
nr. 892/2005, Tribunalul Harghita a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
dispozi˛iilor art. 73 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, excep˛ie
ridicat„ de Direc˛ia Silvic„ Miercurea-Ciuc cu ocazia
solu˛ion„rii ac˛iunilor Ón contencios administrativ introduse de
autorul excep˛iei.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, identic„
Ón cele trei dosare, autorul acesteia sus˛ine c„ textul criticat
Óncalc„ prevederile art. 21 din Constitu˛ie care reglementeaz„
accesul liber la justi˛ie, Óntruc‚t prevede c„ autoritatea sau
institu˛ia public„ nu poate s„ antreneze r„spunderea civil„ a
salaria˛ilor func˛ionari publici dec‚t prin emiterea unei
dispozi˛ii de imputare sau prin asumarea de c„tre persoana
vinovat„ a unui angajament de plat„. Œn acest fel, consider„
autorul excep˛iei, îinstitu˛iei i se Óngr„de∫te liberul acces la
justi˛ie, Óntruc‚t nu se poate adresa instan˛ei judec„tore∫ti
pentru recuperarea pagubelor produse patrimoniului institu˛iei
sau pentru restituirea unor sume care au fost acordate
necuvenit“.
Tribunalul Harghita, exprim‚ndu-∫i opinia Ón cele trei
dosare, apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este
neÓntemeiat„.
Œn acest sens, instan˛a invoc„ jurispruden˛a Cur˛ii
Constitu˛ionale ∫i pe cea a Cur˛ii Europene a Drepturilor
Omului, care au statuat Ón mod repetat c„ îaccesul liber la
justi˛ie nu este un drept absolut a c„rui exercitare nu ar
putea fi condi˛ionat„, prin lege, de Óndeplinirea anumitor
cerin˛e obligatorii“.
Œn conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierile de sesizare au fost comunicate
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 a transmis punctul s„u de vedere, av‚nd un
con˛inut asem„n„tor, consider‚nd c„ excep˛ia este neÓntemeiat„.
Œn argumentarea acestui punct de vedere, se arat„ c„
dispozi˛iile criticate nu Óngr„desc accesul la justi˛ie, ci permit
autorit„˛ii sau institu˛iei publice s„-∫i recupereze pagubele cu
celeritate, printr-o procedur„ simpl„.
Guvenul face referire la jurispruden˛a Cur˛ii
Constitu˛ionale, care, Ón acord cu cea a Cur˛ii Europene a

Drepturilor Omului, a statuat Ón mod repetat c„ accesul la
justi˛ie nu este un drept absolut, a c„rui exercitare nu ar
putea fi condi˛ionat„, prin lege, de Óndeplinirea anumitor
cerin˛e obligatorii.
Avocatul Poporului a transmis punctul s„u de vedere, cu
un con˛inut asem„n„tor, prin care consider„, Ón esen˛„, c„
excep˛ia este neÓntemeiat„, Óntruc‚t textul criticat nu Óncalc„
art. 21 din Constitu˛ie.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ridicate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierile de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, rapoartele Óntocmite de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile legale
criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum ∫i
Legea 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 celor ale art. 1 alin. (2) ∫i 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. 73 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul func˛ionarilor publici, republicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 251 din 22 martie 2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, text care are urm„torul
cuprins:
îRepararea pagubelor aduse autorit„˛ii sau institu˛iei publice
Ón situa˛iile prev„zute la art. 72 lit. a) ∫i b) se dispune prin
emiterea de c„tre conduc„torul autorit„˛ii sau institu˛iei publice a
unui ordin sau a unei dispozi˛ii de imputare, Ón termen de 30 de
zile de la constatarea pagubei, sau, dup„ caz, prin asumarea
unui angajament de plat„, iar Ón situa˛ia prev„zut„ la lit. c) a
aceluia∫i articol, pe baza hot‚r‚rii judec„tore∫ti definitive ∫i
irevocabile.“
Textul art. 72 din Legea nr. 188/1999, la care face
trimitere textul de lege criticat, are urm„torul cuprins:
îR„spunderea civil„ a func˛ionarului public se angajeaz„:
a) pentru pagubele produse cu vinov„˛ie patrimoniului
autorit„˛ii sau institu˛iei publice Ón care func˛ioneaz„;
b) pentru nerestituirea Ón termenul legal a sumelor ce i s-au
acordat necuvenit;
c) pentru daunele pl„tite de autoritatea sau institu˛ia public„,
Ón calitate de comitent, unor ter˛e persoane, Ón temeiul unei
hot„r‚ri judec„tore∫ti definitive ∫i irevocabile.“
Œn esen˛„, critica de neconstitu˛ionalitate const„ Ón
sus˛inerea c„ prin textul de lege criticat se Óncalc„ dreptul
de acces liber la justi˛ie consacrat prin art. 21 din Constitu˛ie.
Din motivarea excep˛iei rezult„ c„, Ón realitate, autorul
excep˛iei are Ón vedere numai alin. (1) ∫i (2) ale art. 21,
texte care au urm„torul cuprins: î(1) Orice persoan„ se poate
adresa justi˛iei pentru ap„rarea drepturilor, a libert„˛ilor ∫i a
intereselor sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate Óngr„di exercitarea acestui drept.“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ aceasta este neÓntemeiat„, Óntruc‚t textul de
lege criticat nu Óncalc„ prevederile constitu˛ionale invocate.
Dispozi˛iile constitu˛ionale ale art. 21 consacr„, Óntre
drepturile, libert„˛ile ∫i Óndatoririle fundamentale, prev„zute Ón
titlul II, cap. I, accesul liber la justi˛ie al persoanei pentru
ap„rarea drepturilor, libert„˛ilor ∫i a intereselor sale legitime,
ceea ce exclude autorit„˛ile ∫i institu˛iile publice.
Curtea re˛ine c„ textul criticat pentru neconstitu˛ionalitate
nu Óncalc„ dreptul autorit„˛ii sau institu˛iei publice de a-∫i
reÓntregi patrimoniul, Ón cazul angaj„rii r„spunderii civile a
func˛ionarului public, ci prevede o procedur„ special„, mai
facil„, Ón acest scop.
Totodat„, Curtea observ„ c„, prin textul criticat, numai Ón
cazul pagubelor produse patrimoniului autorit„˛ii sau institu˛iei
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publice Ón care Ó∫i desf„∫oar„ activitatea func˛ionarul public,
precum ∫i Ón cazul nerestituirii Ón termenul legal a sumelor
acordate necuvenit este prev„zut„, pentru autoritatea public„,
calea emiterii unui ordin sau unei dispozi˛ii de imputare sau,
dup„ caz, a asum„rii de c„tre cel Ón cauz„ a unui
angajament de plat„. Aceasta este o modalitate specific„,
mult simplificat„ ∫i operativ„, de acoperire a unui prejudiciu,
explicabil„ prin raportul specific de autoritate existent Óntre
conduc„torul autorit„˛ii sau institu˛iei publice ∫i func˛ionarul
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supus rigorilor unui statut special, care Ól deosebe∫te de
persoana angajat„ Ón baza unui contract de munc„.
De altfel, Curtea re˛ine c„, potrivit art. 93 din Legea
nr. 188/1999, îDispozi˛iile prezentei legi se completeaz„ cu
prevederile legisla˛iei muncii, precum ∫i cu reglement„rile de
drept comun civile, administrative sau penale, dup„ caz, Ón
m„sura Ón care nu contravin legisla˛iei specifice func˛iei publice.“
Œn consecin˛„, Curtea constat„ c„ nu sunt Ónc„lcate
dispozi˛iile art. 21 alin. (1) ∫i (2) din Constitu˛ie.

Potrivit considerentelor 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. 73 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
func˛ionarilor publici, excep˛ie ridicat„ de Direc˛ia Silvic„ Miercurea-Ciuc Ón dosarele nr. 718/R/2005, nr. 717/R/2005 ∫i
nr. 892/2005 ale Tribunalului Harghita.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 22 septembrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Mihai Paul Cotta

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

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 Ón jude˛ul Vrancea
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, precum ∫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. — Se aprob„ alocarea sumei de 2.500 mii lei
(RON) din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, bugetului propriu al
comunei Vulturu, jude˛ul Vrancea, pentru Ónl„turarea efectelor
calamit„˛ilor naturale produse Ón anul 2005, Ón vederea
realiz„rii unor lucr„ri urgente de viabilizare a terenurilor
alocate pentru construirea de locuin˛e cet„˛enilor sinistra˛i care
au optat pentru str„mutarea din satul Vadu Ro∫ca.
Art. 2. — Pentru asigurarea fondurilor necesare finan˛„rii
lucr„rilor prev„zute la alin. (1) se suplimenteaz„ cu suma

de 2.500 mii lei (RON) Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia
Guvernului din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005.
Art. 3. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se face
de c„tre ordonatorul principal de credite, potrivit dispozi˛iilor
legale.
Art. 4. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 13 octombrie 2005.
Nr. 1.246.

4

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 952/26.X.2005
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat
prin Programul de cre∫tere a competitivit„˛ii produselor industriale
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 1 alin. (2) ∫i al art. 3 alin. (1) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sus˛inere ∫i promovare a exportului cu finan˛are de la
bugetul de stat, republicat„, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ Mecanismul de acordare a
sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de
cre∫tere a competitivit„˛iii produselor industriale, denumit Ón
continuare Program, administrat de Ministerul Economiei ∫i
Comer˛ului, Ón condi˛iile legii.
(2) Prin Program se acord„ sprijin financiar Ón cadrul
Sistemului de sus˛inere ∫i promovare a exportului cu
finan˛are de la bugetul de stat, aprobat prin Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 120/2002, republicat„, cu
modific„rile ulterioare.
Art. 2. — Œn sensul prezentei hot„r‚ri, mecanismul de
acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin
Program const„ Ón stabilirea categoriilor de activit„˛i, a
condi˛iilor de eligibilitate a beneficiarilor, a criteriilor de
eligibilitate a proiectelor, precum ∫i a procedurii de acordare
a sprijinului financiar.
Art. 3. — Categoriile de activit„˛i finan˛ate de la bugetul
de stat Ón cadrul Programului sunt urm„toarele:
a) implementarea ∫i certificarea sistemelor de
management al calit„˛ii ∫i/sau a sistemelor de management
al mediului;
b) implementarea ∫i certificarea sistemelor de
management al s„n„t„˛ii ∫i siguran˛ei ocupa˛ionale, a
sistemelor de management pentru responsabilitate social„ ∫i
de igien„ alimentar„ ∫i/sau a sistemelor de management al
securit„˛ii informa˛iei;
c) dotarea ∫i/sau modernizarea laboratoarelor de testare ∫i
etalonare existente, precum ∫i acreditarea acestora, dup„
caz;
d) certificarea produselor ∫i/sau ob˛inerea etichetei
ecologice pentru produse;
e) asimilarea de tehnologii ∫i produse noi care se
realizeaz„ de operatorii economici pentru valorificarea
rezultatelor cercet„rilor ob˛inute Ón cadrul programelor de
cercetare-dezvoltare finan˛ate din fonduri publice ∫i aplicarea
inven˛iilor autorilor rom‚ni protejate de Oficiul de Stat pentru
Inven˛ii ∫i M„rci;
f) efectuarea de analize de evaluare comparativ„ pentru
activit„˛i din industria prelucr„toare Ón vederea realiz„rii
planurilor de restructurare-dezvoltare-viabilizare, a c„ror
implementare va fi monitorizat„;
g) organizarea ∫i amenajarea Ón incinta operatorilor
economici, Ón spa˛iile existente, de expozi˛ii ∫i/sau standuri de
prezentare a produselor industriale;
h) Ónregistrarea ∫i protejarea pe pia˛a extern„ a m„rcilor,
desenelor ∫i modelelor industriale rom‚ne∫ti.
Art. 4. — (1) Beneficiarii Programului sunt operatorii
economici cu activitatea principal„ industrie prelucr„toare,
conform sec˛iunii D pozi˛iile 1.711-3.720 inclusiv, din
Clasificarea activit„˛ilor din economia na˛ional„ — CAEN,
aprobat„ prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 656/1997, cu
complet„rile ulterioare, care trebuie s„ Óndeplineasc„
cumulativ urm„toarele condi˛ii de eligibilitate:
a) s„ fie persoane juridice cu sediul Ón Rom‚nia;
b) s„ realizeze profit din activitatea de exploatare,
conform ultimei situa˛ii financiare anuale transmise ∫i

Ónregistrate la administra˛ia teritorial„ a Ministerului Finan˛elor
Publice;
c) s„ nu Ónregistreze datorii restante la bugetul de stat,
atestate prin certificate fiscale; fac excep˛ie operatorii
economici care beneficiaz„ de Ónlesniri la plata obliga˛iilor
restante la bugetul de stat, acordate prin conven˛ii ∫i/sau
ordine conform prevederilor legale, ∫i respect„ termenele de
plat„, atestate prin certificate fiscale;
d) s„ realizeze produse prelucrate pentru care exist„ pia˛„
asigurat„;
e) s„ aib„ structura organizatoric„ specializat„ pentru
implementarea proiectului, pentru categoriile de activit„˛i
prev„zute la art. 3 lit. a)—c);
f) s„ prezinte sinteza rezultatelor cercet„rilor ∫i, dup„ caz,
copia brevetului eliberat de Oficiul de Stat pentru Inven˛ii ∫i
M„rci ∫i s„ demonstreze avantajele aplic„rii industriale a
acestora, pentru activit„˛ile prev„zute la art. 3 lit. e);
g) s„ prezinte certificatul de Ónregistrare a m„rcilor,
desenelor ∫i a modelelor industriale la Oficiul de Stat pentru
Inven˛ii ∫i M„rci ∫i s„ demonstreze avantajele Ónregistr„rii
acestora pe pie˛ele externe pentru proiectele aferente
activit„˛ii prev„zute la art. 3 lit. h).
(2) Beneficiarii proiectelor pentru activitatea prev„zut„ la
art. 3 lit. c) pot fi ∫i entit„˛i din infrastructura pentru
evaluarea conformit„˛ii produselor industriale, care Óndeplinesc
condi˛iile prev„zute la alin. (1) lit. a) ∫i b), dup„ caz, ∫i nu
beneficiaz„, pe perioada de implementare a proiectului, de
alte fonduri nerambursabile pentru acela∫i tip de proiecte.
(3) Beneficiarii proiectelor pentru activitatea prev„zut„ la
art. 3 lit. f) pot fi ∫i asocia˛ii profesionale sau patronate de
ramur„, care Óndeplinesc condi˛ia prev„zut„ la alin. (1) lit. a).
Art. 5. — (1) Proiectele pentru care se acord„ sprijin
financiar de la bugetul de stat prin Program trebuie s„
Óndeplineasc„ cumulativ urm„toarele criterii de eligibilitate:
a) s„ se Óncadreze Ón categoriile de activit„˛i prev„zute la
art. 3;
b) s„ con˛in„ etapele proiectului, precum ∫i structura de
finan˛are pe etape;
c) s„ asigure implementarea proiectului Ón maximum 24
de luni de la Óncheierea contractului de finan˛are;
d) s„ prezinte elementele care fundamenteaz„ rezultatele
estimate la finalizarea proiectului.
(2) Proiectele pot s„ con˛in„ una sau mai multe activit„˛i
dintre cele prev„zute la art. 3.
Art. 6. — Mecanismul de acordare a sprijinului financiar
este prev„zut Ón anexa care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
Art. 7. — (1) Pentru administrarea Programului, la nivelul
Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului se constituie Comisia
pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului
financiar, denumit„ Ón continuare Comisia.
(2) Din Comisie fac parte ∫i reprezentan˛i ai patronatelor
de ramur„.
(3) Componen˛a ∫i Regulamentul de organizare ∫i
func˛ionare ale Comisiei, precum ∫i modul de gestionare a
activit„˛ilor pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul
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de stat se aprob„ prin ordin al ministrului economiei ∫i
comer˛ului.
Art. 8. — (1) Sprijinul financiar se acord„ numai
beneficiarilor care Óntrunesc condi˛iile de eligibilitate prev„zute
la art. 4, pentru proiectele care Óndeplinesc criteriile
prev„zute la art. 5, care asigur„ cre∫terea competitivit„˛ii
produselor industriale ∫i utilizarea eficient„ a fondurilor
alocate.
(2) Suma maxim„ acordat„ unui beneficiar de la bugetul
de stat pentru un interval de p‚n„ la 3 ani este egal„ cu
echivalentul a 90.000 euro, cu plata e∫alonat„, pe baz„ de
documente justificative.
(3) Suma minim„ alocat„ de la bugetul de stat pentru un
proiect este egal„ cu echivalentul a 5.000 euro.
Art. 9. — (1) Proiectele acceptate se finan˛eaz„ Ón limita
fondurilor aprobate pentru Program, cuprinse Ón bugetele
anuale ale Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului.
(2) Finan˛area proiectelor Ón cadrul Programului se face
dup„ cum urmeaz„:
a) 75% de la bugetul de stat, din cheltuielile efectuate de
beneficiari, ∫i 25% cofinan˛are din surse proprii ale
beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se Óncadreaz„
Ón activit„˛ile prev„zute la art. 3 lit. a);
b) 65% de la bugetul de stat, din cheltuielile efectuate de
beneficiari, ∫i 35% cofinan˛are din surse proprii ale
beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se Óncadreaz„
Ón activit„˛ile prev„zute la art. 3 lit. b)—e);
c) 50% de la bugetul de stat, din cheltuielile efectuate de
beneficiari, ∫i 50% cofinan˛are din surse proprii ale
beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se Óncadreaz„
Ón activitatea prev„zut„ la art. 3 lit. f);
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d) 30% de la bugetul de stat, din cheltuielile efectuate de
beneficiari, ∫i 70% cofinan˛are din surse proprii ale
beneficiarilor pentru tipurile de proiecte care se Óncadreaz„ Ón
activitatea prev„zut„ la art. 3 lit. g);
e) 45% de la bugetul de stat, din cheltuielile efectuate de
beneficiari, ∫i 55% cofinan˛are din surse proprii ale
beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se Óncadreaz„
Ón activitatea prev„zut„ la art. 3 lit. h).
Art. 10. — (1) Acordarea sprijinului financiar se face Ón
baza contractului de finan˛are Óncheiat cu beneficiarii
Programului, Ón condi˛iile legii.
(2) Beneficiarii Programului sunt obliga˛i s„ p„streze
mijloacele fixe achizi˛ionate Ón cadrul contractelor de finan˛are
Óncheiate cu Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului pe perioada
normal„ de func˛ionare prev„zut„ Ón Catalogul privind
clasificarea ∫i duratele normale de func˛ionare a mijloacelor
fixe, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 2.139/2004.
(3) Beneficiarii sprijinului financiar care nu respect„
clauzele contractuale ∫i/sau care furnizeaz„ informa˛ii eronate
cu privire la derularea proiectului nu mai pot beneficia de
sprijin financiar Ón cadrul acestui program, pe o perioad„ de
24 de luni de la data constat„rii neÓndeplinirii condi˛iilor care
au condus la Óncetarea contractului, ∫i trebuie s„ restituie Ón
Óntregime sumele de care au beneficiat plus dob‚nzile
aferente, Ón conformitate cu legisla˛ia Ón vigoare.
Art. 11. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri
se abrog„ 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, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 283 din 31 martie 2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Iuliu Winkler,
ministru delegat pentru comer˛
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 13 octombrie 2005.
Nr. 1.247.
ANEX√
MECANISMUL DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR

1. Dup„ publicarea legii bugetului de stat, Comisia pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului
financiar (Comisia) promoveaz„ campanii de informare public„ privind Programul de cre∫tere a competitivit„˛ii produselor
industriale.
2. Solicitan˛ii depun proiectele la Registratura Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului.
3. Proiectele trebuie s„ con˛in„ documente din care s„ rezulte Óndeplinirea condi˛iilor ∫i criteriilor de eligibilitate,
precum ∫i alte informa˛ii relevante pentru proiect, Ónso˛ite de cererea de acordare a sprijinului financiar.
4. Proiectele se Ónregistreaz„ Ón Registrul unic de eviden˛„ al Comisiei, Ón ordinea numerelor de Ónregistrare
primite de la Registratura Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului.
5. Proiectele se evalueaz„ Ón ordinea numerelor de Ónregistrare Ón Registrul unic de eviden˛„.
6. Œn termen de 5 zile lucr„toare de la data evalu„rii, Comisia notific„ solicitantului decizia de acceptare sau de
respingere a proiectului.
7. Pentru proiectele acceptate, solicitantul are obliga˛ia s„ prezinte contractul de finan˛are completat, Ón termen de
15 zile lucr„toare de la data notific„rii Comisiei. Nerespectarea acestui termen se consider„ renun˛are la sprijinul financiar
solicitat prin proiect.
8. Pentru contractele de finan˛are Óntocmite Ón mod corespunz„tor, Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului are obliga˛ia
s„ asigure Óncheierea acestora Ón termen de 15 zile lucr„toare.
9. Contesta˛iile solicitan˛ilor privind decizia de respingere a finan˛„rii proiectului se depun la Registratura
Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului Ón termen de 10 zile de la primirea deciziei.
10. Contesta˛iile se solu˛ioneaz„ de c„tre o comisie numit„ Ón acest scop prin ordin al ministrului economiei ∫i
comer˛ului.

6

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 952/26.X.2005
11. Modelul de cerere-tip trebuie s„ cuprind„ urm„toarele:
a) Denumirea solicitantului
........................................................................................................................................................................................
(denumirea complet„)

b)
c)
d)
e)

Sediul ...............................................................................................................................................................................
Telefon, fax, e-mail ......................................................................................................................................................
Reprezentant:
Solicitarea ..................................................................................................................................................................
(denumirea proiectului)

f) Semn„tura ........................................................................................................................................................................
(numele ∫i prenumele persoanei autorizate s„ semneze pentru ∫i Ón numele solicitantului)

g) Data .............................................
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind stabilirea unor m„suri pentru opera˛ionalizarea Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Reglementarea ∫i Monitorizarea Achizi˛iilor Publice
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 1 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 74/2005 privind Ónfiin˛area
Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Reglementarea ∫i Monitorizarea Achizi˛iilor Publice,
Ón temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 21 lit. a) 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
Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de
stat pe anul 2005, cu suma de 1.268.110 lei (RON) la
capitolul 51.01 îAutorit„˛i Publice“, titlul 34 îSubven˛ii“.
(2) Suma prev„zut„ la alin. (1) se utilizeaz„ pentru
finan˛area cheltuielilor determinate de Ónceperea activit„˛ii
Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Reglementarea ∫i Monitorizarea
Achizi˛iilor Publice.

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 Cancelariei PrimuluiMinistru pe anul 2005.
Art. 3. — Cancelaria Primului-Ministru ∫i organele
abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei
alocate potrivit prezentei hot„r‚ri, Ón conformitate cu
prevederile legale.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 18 octombrie 2005.
Nr. 1.259.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2005, pentru M„n„stirea Locurele din jude˛ul Gorj
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 3 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unit„˛ile de cult apar˛in‚nd cultelor religioase recunoscute din Rom‚nia, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 125/2002,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor pe anul 2005, din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de
stat pe anul 2005, cu suma de 500 mii lei (RON) la

capitolul 59.01 îCultur„, religie ∫i ac˛iuni privind activitatea
sportiv„ ∫i de tineret“, titlul 38 îTransferuri“, alineatul 40.61
îSus˛inerea cultelor“, pentru M„n„stirea Locurele din jude˛ul
Gorj.
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Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„, la propunerea ordonatorului principal de
credite, modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat ∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor pe anul 2005.
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Art. 3. — Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i organele
abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumelor
alocate potrivit prezentei hot„r‚ri, Ón conformitate cu
prevederile legale.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 18 octombrie 2005.
Nr. 1.260.
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 municipiului Tecuci
∫i Ón administrarea Consiliului Local al Municipiului Tecuci, jude˛ul Gala˛i
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 municipiului Tecuci ∫i Ón

administrarea Consiliului Local al Municipiului Tecuci,
jude˛ul Gala˛i.
Art. 2. — Predarea-preluarea 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„:
Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Teodor Atanasiu
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 18 octombrie 2005.
Nr. 1.262.
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 municipiului Tecuci ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Municipiului Tecuci, jude˛ul Gala˛i

Locul unde este
situat imobilul
care se transmite

Persoana juridic„
de la care se
transmite imobilul

Persoana juridic„
la care se
transmite imobilul

Municipiul Tecuci,
jude˛ul Gala˛i

Statul rom‚n,
Ministerul
Ap„r„rii
Na˛ionale

Statul rom‚n,
Consiliul Local
al Municipiului
Tecuci,
jude˛ul Gala˛i

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

— cod 8.29.09
— nr. M.F. 107.038

Caracteristicile tehnice ale imobilului

— imobil 308
— suprafa˛a construit„ = 38.342,2 m2
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 45.542,53 m2
— suprafa˛a total„ a terenului,
inclusiv construc˛iile = 253.795 m 2
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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 municipiului Medgidia ∫i Ón administrarea
Consiliului Local al Municipiului Medgidia, jude˛ul Constan˛a
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

administrarea Consiliului Local al Municipiului Medgidia,
jude˛ul Constan˛a.
Art. 2. — Predarea-preluarea 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.

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 municipiului Medgidia ∫i Ón

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Teodor Atanasiu
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 18 octombrie 2005.
Nr. 1.264.
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 municipiului Medgidia ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Municipiului Medgidia,
jude˛ul Constan˛a

Locul unde este
situat imobilul
care se transmite

Persoana juridic„
de la care se
transmite imobilul

Persoana juridic„
la care se
transmite imobilul

Municipiul
Medgidia,
str. Decebal
nr. 27,
jude˛ul
Constan˛a

Statul rom‚n,
Ministerul
Ap„r„rii
Na˛ionale

Municipiul
Medgidia,
Consiliul
Local al
Municipiului
Medgidia
jude˛ul Constan˛a

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

— imobil 2.456
— cod 8.29.09
— nr. M.F. 107.132

Caracteristicile tehnice ale imobilului

— suprafa˛a construit„ = 405 m 2
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 462 m2
— suprafa˛a total„ a terenului,
inclusiv construc˛iile = 1.582,38 m2
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