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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind completarea Legii locuin˛ei nr. 114/1996
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Legea locuin˛ei nr. 114/1996, republicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 393 din
31 decembrie 1997, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Dup„ articolul 5 se introduce un nou articol, articolul
51, cu urm„torul cuprins:
îArt. 5 1 . — (1) Pentru stimularea construc˛iei de
locuin˛e, persoanele fizice care construiesc pentru prima
dat„ o locuin˛„ prin credit ipotecar pot beneficia de o
subven˛ie de 20% din valoarea unei locuin˛e de p‚n„ la
100.000 euro, dac„ Óndeplinesc urm„toarele condi˛ii:
a) s„ aib„ un drept real asupra terenului pe care
urmeaz„ s„ realizeze construc˛ia;
b) s„ nu fi beneficiat de o alt„ form„ de subven˛ie sau
sprijin de la bugetul de stat pentru construirea ori
cump„rarea unei locuin˛e;
c) s„ nu de˛in„ Ón proprietate o locuin˛„ cu o suprafa˛„
construit„ mai mare de 100 m2;
d) construc˛ia s„ se Óncadreze Ón noi ansambluri de
locuin˛e ∫i s„ respecte Óntocmai documenta˛iile de urbanism
aprobate;

e) construc˛ia s„ fie executat„ de o societate de
construc˛ii autorizat„, care s„ asigure calitatea execu˛iei
impuse de legisla˛ia Ón vigoare;
f) societatea de construc˛ii s„ prezinte toate condi˛iile de
eligibilitate impuse de lege.
(2) Suma reprezent‚nd subven˛ia de 20% va fi virat„
societ„˛ii de construc˛ii dup„ recep˛ia lucr„rilor ∫i predarea
c„tre beneficiar a construc˛iei Ón stare normal„ de folosin˛„,
dup„ ce aceasta face dovada achit„rii la zi a taxelor ∫i
impozitelor datorate.
(3) Resursele financiare necesare pentru acordarea
subven˛iei de 20% se asigur„ prin Agen˛ia Na˛ional„ pentru
Locuin˛e, Ón limita sumelor alocate anual cu aceast„
destina˛ie Ón bugetul Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului.“
2. Dup„ alineatul (2) al articolului 63 se introduce un
nou alineat, alineatul (3), cu urm„torul cuprins:
î(3) Prevederile art. 51 intr„ Ón vigoare Óncep‚nd cu
semestrul II al anului 2006.“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

DANIELA POPA

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 22 martie 2006.
Nr. 62.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind completarea Legii locuin˛ei
nr. 114/1996
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind completarea Legii locuin˛ei
nr. 114/1996 ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti,
Nr. 341.

21 martie 2006.
´
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 144/2005 pentru modificarea
∫i completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigur„rilor pentru ∫omaj
∫i stimularea ocup„rii for˛ei de munc„
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 144 din 18 octombrie 2005 pentru
modificarea ∫i completarea Legii nr. 76/2002 privind

sistemul asigur„rilor pentru ∫omaj ∫i stimularea ocup„rii
for˛ei de munc„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 969 din 1 noiembrie 2005.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

DANIELA POPA

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 22 martie 2006.
Nr. 68.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 144/2005
pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigur„rilor
pentru ∫omaj ∫i stimularea ocup„rii for˛ei de munc„
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 144/2005 pentru
modificarea ∫i completarea Legii nr. 76/2002 privind

sistemul asigur„rilor pentru ∫omaj ∫i stimularea ocup„rii
for˛ei de munc„ ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 21 martie 2006.
Nr. 347.
´

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind respingerea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 163/2005 pentru modificarea
Legii nr. 102/2005 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale
de Supraveghere a Prelucr„rii Datelor cu Caracter Personal
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se respinge Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 163 din 24 noiembrie 2005 pentru
modificarea Legii nr. 102/2005 privind Ónfiin˛area,
organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale de

Supraveghere a Prelucr„rii Datelor cu Caracter Personal,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 1.061 din 28 noiembrie 2005.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

DANIELA POPA

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 22 martie 2006.
Nr. 69.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 163/2005
pentru modificarea Legii nr. 102/2005 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii
Na˛ionale de Supraveghere a Prelucr„rii Datelor cu Caracter Personal
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind respingerea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 163/2005 pentru
modificarea Legii nr. 102/2005 privind Ónfiin˛area,
organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale de

Supraveghere a Prelucr„rii Datelor cu Caracter Personal ∫i
se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 21 martie 2006.
Nr. 348.
´

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de Ómprumut
dintre Rom‚nia ∫i Banca European„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare,
pentru finan˛area Proiectului de construc˛ie a variantei de ocolire a municipiului Constan˛a,
semnat la Bucure∫ti la 7 decembrie 2005
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 19
alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hot„r‚rii nr. E 84 din 8 martie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se supune spre ratificare Parlamentului
Acordul de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca European„
pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, pentru finan˛area
Proiectului de construc˛ie a variantei de ocolire a

municipiului Constan˛a, semnat la Bucure∫ti la 7 decembrie
2005, ∫i se dispune publicarea prezentului decret Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 21 martie 2006.
Nr. 349.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre Rom‚nia ∫i Republica Turcia
privind asisten˛a judiciar„ Ón materie civil„, semnat la Ankara la 28 septembrie 2005
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 19
alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hot„r‚rii nr. E 76 din 2 martie 2006,
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Pre∫edintele Rom‚niei
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d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se supune spre ratificare
Parlamentului Acordul dintre Rom‚nia ∫i Republica
Turcia privind asisten˛a judiciar„ Ón materie civil„,

semnat la Ankara la 28 septembrie 2005, ∫i se dispune
publicarea prezentului decret Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 21 martie 2006.
Nr. 350.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de Ómprumut dintre Rom‚nia
∫i Banca European„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, pentru finan˛area
Proiectului de modernizare a re˛elei energetice feroviare,
semnat la Bucure∫ti la 19 decembrie 2005
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 19
alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hot„r‚rii nr. E 83 din 8 martie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se supune spre ratificare Parlamentului
Acordul de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca European„
pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, pentru finan˛area
Proiectului de modernizare a re˛elei energetice feroviare,

semnat la Bucure∫ti la 19 decembrie 2005, ∫i se dispune
publicarea prezentului decret Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 21 martie 2006.
Nr. 351.

DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 237
din 9 martie 2006

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 30
din Codul familiei ∫i ale art. 1 lit. c) ∫i art. 5 din Legea nr. 319/1944
pentru dreptul de mo∫tenire al so˛ului supravie˛uitor
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Constantin Doldur
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
™erban Viorel St„noiu
Ion Tiuc„
Florentina Geangu

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

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

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 30 din Codul familiei ∫i ale art. 1 lit. c) ∫i
art. 5 din Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de mo∫tenire
al so˛ului supravie˛uitor, excep˛ie ridicat„ de Felicia Cri∫an
Ón Dosarul nr. 9.635/2005 al Judec„toriei Sectorului 2
Bucure∫ti.
La apelul nominal r„spund autoarea excep˛iei, precum ∫i
partea Neculai Ni˛„, prin tutorele s„u Vasile Ni˛„.
Procedura este legal Óndeplinit„.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, se d„ cuv‚ntul
autoarei excep˛iei, care solicit„ admiterea acesteia, ar„t‚nd,
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Ón esen˛„, c„ prevederile legale criticate Óncalc„ îdispozi˛iile
constitu˛ionale ale art. 1 alin. (3) ∫i (5), ale art. 20, ale
art. 44 alin. (1), (2) ∫i (3), ale art. 46, ale art. 136 alin. (5)
∫i ale art. 154 alin. (1), precum ∫i dispozi˛iile art. 1 din
primul Protocol adi˛ional la Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, ale art. 17
pct. 2 din Declara˛ia Universal„ a Drepturilor Omului ∫i ale
art. 17 pct. 1 din Carta drepturilor fundamentale adoptat„
de Consiliul Europei Ón reuniunea din 7 decembrie 2000“.
Partea Neculai Ni˛„, prin tutore, solicit„ respingerea
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei ca neÓntemeiat„, apreciind c„
dispozi˛iile legale criticate nu contravin prevederilor
constitu˛ionale ∫i nici celor din actele interna˛ionale invocate
Ón motivarea excep˛iei.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 8 noiembrie 2005, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 9.635/2005, Judec„toria Sectorului 2 Bucure∫ti
a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 30 din Codul
familiei ∫i ale art. 1 lit. c) ∫i art. 5 din Legea nr. 319/1944
pentru dreptul de mo∫tenire al so˛ului supravie˛uitor,
excep˛ie invocat„ de Felicia Cri∫an Ón dosarul men˛ionat.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
sus˛ine c„ prevederile legale criticate Óncalc„ îdispozi˛iile
constitu˛ionale ale art. 1 alin. (3) ∫i (5), ale art. 20, ale
art. 44 alin. (1), (2) ∫i (3), ale art. 46, ale art. 136 alin. (5)
∫i ale art. 154 alin. (1), precum ∫i dispozi˛iile art. 1 din
primul Protocolul adi˛ional la Conven˛ia pentru ap„rarea
drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, ale art. 17
pct. 2 din Declara˛ia Universal„ a Drepturilor Omului ∫i ale
art. 17 pct. 1 din Carta drepturilor fundamentale adoptat„
de Consiliul Europei Ón reuniunea din 7 decembrie 2000“.
Autoarea excep˛iei sus˛ine c„ îdispozi˛iile cuprinse Ón
art. 30 din Codul familiei, potrivit c„rora bunurile dob‚ndite
Ón timpul c„s„toriei sunt bunuri comune, contravin
dispozi˛iilor constitu˛ionale, deoarece pe parcursul c„s„toriei
pot ap„rea situa˛ii Ón care unul dintre so˛i s„ c‚∫tige mai
pu˛in sau bunul s„ fie achitat exclusiv din veniturile unuia
dintre so˛i ∫i Ón acest caz evident c„ bunurile dob‚ndite nu
sunt comune“. De asemenea, mai arat„ c„, îprin aplicarea
textelor art. 1 lit. c) ∫i art. 5 din Legea nr. 319/1944, at‚t
dreptul de proprietate al testatorului, c‚t ∫i dreptul de
proprietate ∫i dreptul de mo∫tenire al testatului nu sunt
respectate, Ón sensul Ón care cota de transmitere c„tre
gratificat nu mai este respectat„ ∫i Ón felul acesta se
Óncalc„ dispozi˛iile constitu˛ionale ∫i cele interna˛ionale
invocate“.
Judec„toria Sectorului 2 Bucure∫ti apreciaz„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„ este neÓntemeiat„.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ridicate.
Avocatul Poporului consider„ c„ dispozi˛iile legale
criticate sunt constitu˛ionale.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu
privire la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„.

C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere ale
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, sus˛inerile p„r˛ilor, 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, 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.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 30 din Codul familiei ∫i ale art. 1 lit. c) ∫i
ale art. 5 din Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de
mo∫tenire al so˛ului supravie˛uitor, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 133 din 10 iunie 1944.
Dispozi˛iile criticate ca fiind neconstitu˛ionale au
urm„torul cuprins:
— Art. 30 din Codul familiei: îBunurile dob‚ndite Ón
timpul c„s„toriei, de oricare dintre so˛i, sunt, de la data
dob‚ndirii lor, bunuri comune ale so˛ilor. Orice conven˛ie
contrar„ este nul„. Calitatea de bun comun nu trebuie s„ fie
dovedit„.“;
— Art. 1 lit. c) ∫i art. 5 din Legea nr. 319/1944:
— Art. 1 lit. c): îSo˛ul supravie˛uitor mo∫tene∫te din
averea celuilalt so˛ dup„ cum urmeaz„: [...] c) c‚nd vine la
succesiune cu tat„l ∫i mama defunctului, ori numai cu unul
dintre ei, sau numai cu fra˛ii ∫i surorile acestuia ∫i descenden˛i
de-ai lor, ori numai cu unii dintre ei — mo∫tene∫te o jum„tate“;
— Art. 5: îŒn cazurile prev„zute la art. 1 pct. b)—d)
inclusiv, so˛ul supravie˛uitor va mo∫teni, Ón afar„ de partea sa
succesoral„ mobilele ∫i obiectele apar˛in‚nd gospod„riei
casnice, precum ∫i darurile de nunt„.“
Autoarea excep˛iei sus˛ine c„ dispozi˛iile legale criticate
Óncalc„ prevederile constitu˛ionale cuprinse Ón art. 1
alin. (3) ∫i (5) privind consacrarea ca valori supreme a
drepturilor ∫i libert„˛ilor cet„˛enilor ∫i, respectiv,
obligativitatea respect„rii Constitu˛iei, Ón art. 20 referitoare
la tratatele interna˛ionale privind drepturile omului, Ón art. 44
alin. (1), (2) ∫i (3) privind garantarea dreptului de
proprietate, ocrotirea Ón mod egal de lege ∫i garantarea
propriet„˛ii private, precum ∫i condi˛iile exproprierii, Ón
art. 46 referitor la garantarea dreptului la mo∫tenire, Ón
art. 136 alin. (5) privind inviolabilitatea propriet„˛ii private ∫i
Ón art. 154 alin. (1) referitoare la conflictul temporal de legi.
Totodat„, apreciaz„ c„ prevederile legale criticate
contravin ∫i dispozi˛iilor îart. 1 din primul Protocolul
adi˛ional la Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i
a libert„˛ilor fundamentale, potrivit c„rora orice persoan„
are dreptul la respectarea bunurilor sale, ale art. 17 pct. 2
din Declara˛ia Universal„ a Drepturilor Omului, conform
c„rora nimeni nu poate fi lipsit Ón mod arbitrar de
proprietatea sa, ∫i ale art. 17 pct. 1 din Carta drepturilor
fundamentale adoptat„ de Consiliul Europei Ón reuniunea
din 7 decembrie 2000“.
Analiz‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea re˛ine
urm„toarele:
Cu privire la dispozi˛iile art. 30 din Codul familiei,
constat„ c„ acestea nu contravin reglement„rilor
constitu˛ionale, textul legal instituind o prezum˛ie relativ„ de
comunitate, care poate fi r„sturnat„ prin orice mijloc de
prob„ de c„tre so˛ul care pretinde c„ ar fi avut o
contribu˛ie exclusiv„ la dob‚ndirea unui bun Ón timpul
c„s„toriei.
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Œn ceea ce prive∫te dispozi˛iile art. 1 lit. c) din Legea
nr. 319/1944, Curtea constat„ c„ acestea nu contravin
prevederilor constitu˛ionale relative la dreptul de proprietate
∫i la ocrotirea Ón mod egal de lege a propriet„˛ii private.
Aceste prevederi de lege consacr„ dreptul so˛ului
supravie˛uitor asupra bunurilor r„mase Ón masa succesoral„
de pe urma so˛ului decedat, legiuitorul stabilind rezerva
legal„ ∫i cota cuvenit„ acestuia din mo∫tenire. Departe de
a Ónc„lca dispozi˛iile constitu˛ionale referitoare la dreptul de
proprietate, dispozi˛iile art. 1 lit. c) din Legea nr. 319/1944
nu fac dec‚t s„ Ónl„ture situa˛ia inechitabil„ a so˛ului
supravie˛uitor, care, Ón conformitate cu dispozi˛iile Codului
civil, venea la mo∫tenirea defunctului so˛ numai dup„
ultimul colateral de gradul al doisprezecelea, iar prin efectul
legii asupra impozitului progresiv pe succesiuni din 28 iunie
1921, dup„ ultimul colateral de gradul al patrulea.
Œn privin˛a dreptului so˛ului supravie˛uitor asupra
mobilelor ∫i obiectelor apar˛in‚nd gospod„riei casnice,
precum ∫i asupra darurilor de nunt„, reglementat de art. 5
din Legea nr. 319/1944, legiuitorul a avut Ón vedere natura

7

∫i destina˛ia acestor bunuri, urm„rindu-se ca so˛ul
supravie˛uitor s„ nu fie privat Ón mod nejustificat de unele
bunuri pe care le-a folosit Ómpreun„ cu so˛ul decedat,
modific‚ndu-i-se condi˛iile de via˛„. Nici aceast„ prevedere
legal„ nu Óncalc„ dispozi˛iile constitu˛ionale, at‚ta timp c‚t
nimic nu Ómpiedic„ pe so˛ul decedat s„ fi dispus de cota
sa parte din aceste bunuri prin liberalit„˛i Óntre vii sau
pentru cauz„ de moarte.
De asemenea, nu se poate re˛ine nici Ónc„lcarea
prevederilor art. 46 din Constitu˛ie, deoarece textele de
lege criticate nu aduc atingere dreptului la mo∫tenire. Œn
temeiul acestui drept, orice persoan„ poate dob‚ndi pe
cale succesoral„, Ón condi˛iile legii, orice bun. So˛ul
supravie˛uitor vine Ón concurs cu orice clas„ chemat„ la
mo∫tenire ∫i are dreptul la o parte din mo∫tenire a c„rei
Óntindere variaz„ Ón func˛ie de clasa de mo∫tenitori legali
cu care vine Ón concurs.
Œn sf‚r∫it, se constat„ c„ celelalte dispozi˛ii din Legea
fundamental„, precum ∫i cele din actele interna˛ionale
invocate Ón motivarea excep˛iei nu au inciden˛„ Ón cauz„.

Fa˛„ de cele ar„tate, 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 alin. (1) ∫i (6) 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. 30 din Codul familiei ∫i ale art. 1 lit. c) ∫i ale art. 5
din Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de mo∫tenire al so˛ului supravie˛uitor, excep˛ie ridicat„ de Felicia Cri∫an Ón Dosarul
nr. 9.635/2005 al Judec„toriei Sectorului 2 Bucure∫ti.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 9 martie 2006.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAﬁIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL ECONOMIEI ™I COMERﬁULUI

ORDIN
privind aprobarea Ghidului de proceduri pentru acordarea de stimulente financiare,
prin Agen˛ia Na˛ional„ pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere, antreprenorilor locali,
Ón vederea angaj„rii ∫i preg„tirii persoanelor f„r„ loc de munc„ din zonele miniere
cu grave dezechilibre economice ∫i sociale, ca urmare a restructur„rii sectorului minier
Œn temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Economiei ∫i
Comer˛ului, cu modific„rile ulterioare,
ministrul economiei ∫i comer˛ului emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Ghidul de proceduri pentru
acordarea de stimulente financiare, prin Agen˛ia Na˛ional„
pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere, antreprenorilor locali, Ón
vederea angaj„rii ∫i preg„tirii persoanelor f„r„ loc de

munc„ din zonele miniere cu grave dezechilibre economice
∫i sociale, ca urmare a restructur„rii sectorului minier,
prev„zut Ón anexa*) care face parte integrant„ din prezentul
ordin.

*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 268 bis Ón afara abonamentului, care se poate achizi˛iona de la
Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.
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Art. 2. — (1) Agen˛ia Na˛ional„ pentru Dezvoltarea
Zonelor Miniere (ANDZM) utilizeaz„ fondurile prev„zute Ón
acordurile de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca
Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare (BIRD),
4509 — RO pentru finan˛area Proiectului de Ónchidere a
minelor ∫i de atenuare a impactului social ∫i 4759 — RO
pentru finan˛area Proiectului de Ónchidere a minelor,
refacerea mediului ∫i regenerarea socioeconomic„, Ón
vederea acord„rii de stimulente financiare antreprenorilor
pentru angajarea ∫i preg„tirea persoanelor prev„zute la art. 1.
(2) Obliga˛iile contractuale eligibile Ón cadrul Proiectului
de Ónchidere a minelor ∫i de atenuare a impactului social
(4509 — RO) vor continua s„ fie eligibile pe parcursul
implement„rii Proiectului de Ónchidere a minelor, refacerea
mediului ∫i regenerarea socioeconomic„ (4759 — RO),
inclusiv pentru finan˛area contractelor care: (i) au fost
Óncheiate dup„ data de 28 ianuarie 2005; (ii) prev„d
finan˛area din cele dou„ Ómprumuturi BIRD 4509—RO ∫i
4759—RO (prin contractele ini˛iale, prin contracte noi sau
prin amendamente la acestea).
Art. 3. — Schema stimulentelor pentru angajarea ∫i
preg„tirea persoanelor prev„zute la art. 1 (programul de
stimulente financiare) se deruleaz„ pe perioada de utilizare
a Ómprumuturilor specificate la art. 2 alin. (1), Ón limita
sumelor alocate prin legea anual„ de aprobare a bugetului
de stat ∫i Ón conformitate cu prevederile actelor normative
care au stat la baza procesului de contractare.
Art. 4. — Programul de stimulente financiare se aplic„
Ón zona de operare a ANDZM, astfel cum este definit„ Ón
ghidul de proceduri prev„zut la art. 1.
Art. 5. — ANDZM va elabora anual programul de
derulare a procedurilor de acordare de stimulente
financiare, care va include: (i) planul de ac˛iuni pentru
promovare ∫i publicitate la nivelul localit„˛ilor miniere; (ii)
planul de instruire a personalului ANDZM; (iii) planul de
implementare; (iv) bugetul opera˛ional; (v) planul de
monitorizare, control, raportare ∫i evaluare; (vi) raportul
anual privind implementarea programului; (vii) alte
specifica˛ii.
Art. 6. — ANDZM va face public„ lunar lista cuprinz‚nd
informa˛ii privind solicitan˛ii eligibili de stimulente financiare
cu care au fost Óncheiate contracte ∫i num„rul de posturi
contractate ∫i efectiv ocupate cu persoane f„r„ loc de
munc„, Óntr-un cotidian local ∫i/sau prin afi∫are pe pagina
web http://nad.minind.ro.

Art. 7. — (1) Pentru implementarea programului de
stimulente financiare, ANDZM este autorizat„ s„
cheltuiasc„ sume const‚nd Ón costuri opera˛ionale
adi˛ionale, conform anexei nr. 1 la acordul de Ómprumut,
precum ∫i Ón cheltuieli efectuate de ANDZM Ón cadrul p„r˛ii
C2 a Proiectului de Ónchidere a minelor, refacerea mediului
∫i regenerarea socioeconomic„, incluz‚nd cheltuieli de
exploatare a vehiculelor, comunica˛ii (telefon ∫i Internet) ∫i
cheltuieli de deplasare Ón ˛ar„ (diurna ∫i cazarea).
(2) Cheltuielile se vor face cu respectarea prevederilor
legale, la propunerea coordonatorului de program din
cadrul UMP-RSE, pentru sumele din Ómprumut, ∫i a
coordonatorului de program ANDZM, numit prin decizie a
directorului general al ANDZM, pentru sumele din
componenta local„.
(3) Cheltuielile se vor face Ón limita bugetului opera˛ional
aprobat de coordonatorul proiectului, care este format din
sumele incluse Ón anexa 2.b la acordul de Ómprumut
subsidiar ∫i Ón bugetul propriu al ANDZM.
Art. 8. — (1) Coordonatorii regionali de program din
cadrul birourilor regionale/reprezentan˛elor locale vor
transmite: (i) lunar ∫i trimestrial coordonatorilor de program
ANDZM ∫i UMP-RSE rapoarte de urm„rire a progresului
implement„rii programului de stimulente financiare, precum
∫i (ii) periodic coordonatorilor de monitorizare ∫i evaluare
ANDZM ∫i UMP-RSE rapoarte de monitorizare
socioeconomic„ ∫i de evaluare a efectelor programului de
stimulente financiare, Ónso˛ite de propuneri de Ómbun„t„˛ire
a ghidului de proceduri prev„zut la art. 1.
(2) Directorul general al ANDZM va prezenta semestrial
coordonatorului
proiectului
sinteza
rapoartelor
coordonatorilor de program ANDZM ∫i UMP-RSE ∫i va
supune aprob„rii acestuia propunerile de Ómbun„t„˛ire a
ghidului de proceduri prev„zut la art. 1.
Art. 9. — ANDZM, UMP-RSE ∫i Direc˛ia general„ buget,
economico-financiar„ ∫i administrativ vor duce la Óndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 10. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Art. 11. — La data public„rii prezentului ordin
prevederile Ordinului ministrului economiei ∫i comer˛ului
nr. 289/2004, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 441 din 18 mai 2004, cu modific„rile
ulterioare, se abrog„.

p. Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Ionel Man˛og,
secretar de stat

Bucure∫ti, 3 martie 2006.
Nr. 181.
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MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR
™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
pentru aprobarea Instruc˛iunilor privind avizarea ∫i autorizarea func˛ion„rii ocoalelor silvice pentru
gospod„rirea p„durilor proprietate privat„ a persoanelor fizice ∫i juridice
∫i a celor proprietate public„ apar˛in‚nd unit„˛ilor administrativ-teritoriale
∫i pentru autorizarea personalului silvic
Œn baza prevederilor art. 12 alin. (4), ale art. 41 ∫i 42 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, ale art. 4 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea p„durilor din
Rom‚nia,
av‚nd Ón vedere Referatul de aprobare nr. 164.486/2006,
Ón temeiul art. 9 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 155/2005 pentru organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprob„ Instruc˛iunile privind avizarea ∫i
autorizarea func˛ion„rii ocoalelor silvice pentru gospod„rirea
p„durilor proprietate privat„ a persoanelor fizice ∫i juridice
∫i a celor proprietate public„ apar˛in‚nd unit„˛ilor
administrativ-teritoriale ∫i pentru autorizarea personalului
silvic, cuprinse Ón anexa care face parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 2. — Ordinul ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i
p„durilor nr. 116/2002 pentru aprobarea Instruc˛iunilor
privind autorizarea personalului silvic, avizarea constituirii ∫i

Bucure∫ti,
Nr. 196.

autorizarea func˛ion„rii structurilor silvice pentru
gospod„rirea p„durilor proprietate privat„ ∫i a celor
proprietate public„ apar˛in‚nd comunelor, ora∫elor ∫i
municipiilor, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 209 din 28 martie 2002, modificat prin Ordinul
ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 577/2002,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 940
din 23 decembrie 2002, se abrog„.
Art. 3. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

p. Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Nicolae Florin Lazin,
secretar de stat
20 martie 2006.
ANEX√

INSTRUCﬁIUNI
privind avizarea ∫i autorizarea func˛ion„rii ocoalelor silvice pentru gospod„rirea p„durilor proprietate privat„
a persoanelor fizice ∫i juridice ∫i a celor proprietate public„ apar˛in‚nd unit„˛ilor administrativ-teritoriale
∫i pentru autorizarea personalului silvic
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — (1) Gospod„rirea p„durilor proprietate privat„
a persoanelor fizice ∫i juridice ∫i a celor proprietate public„
apar˛in‚nd unit„˛ilor administrativ-teritoriale se face prin
ocoale silvice.
(2) Pentru constituirea ∫i func˛ionarea ocoalelor silvice
se acord„ asisten˛„ tehnic„ ∫i de specialitate de c„tre
inspectoratele teritoriale de regim silvic ∫i de v‚n„toare din
subordinea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale.
Art. 2. — Asisten˛a tehnic„ ∫i de specialitate acordat„
de inspectoratele teritoriale de regim silvic ∫i de v‚n„toare
const„ Ón oferirea de informa˛ii referitoare la:
a) prevederile legale Ón vigoare privind constituirea ∫i
func˛ionarea ocoalelor silvice;

b) drepturile ∫i obliga˛iile pe care le au de˛in„torii de
p„duri, referitoare la respectarea ∫i aplicarea regimului
silvic;
c) autorizarea de practic„ a personalului silvic;
d) Óntocmirea ∫i promovarea documenta˛iilor necesare
aviz„rii ∫i autoriz„rii func˛ion„rii ocoalelor silvice, precum ∫i
pentru autorizarea de practic„ a personalului silvic;
e) sus˛inerea proprietarilor de p„duri, persoane fizice ∫i
forme asociative, pentru constituirea Ón asocia˛ii, potrivit
reglement„rilor legale.
CAPITOLUL II
Constituirea ∫i autorizarea func˛ion„rii ocoalelor silvice
Art. 3. — (1) Constituirea ocoalelor silvice prev„zute la
art. 1 se face de c„tre persoanele fizice ∫i/sau de c„tre
persoanele juridice care au Ón proprietate ori care de˛in
terenuri forestiere, precum ∫i de c„tre cele rezultate Ón
urma asocierii acestora.
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(2) Ocoalele silvice sunt persoane juridice Ónfiin˛ate de
c„tre de˛in„torii cu orice titlu ai terenurilor forestiere.
(3) Ocoalele silvice au ca diviziuni tehnico-administrative
districte ∫i/sau brig„zi ∫i cantoane silvice.
(4) Ocoalele silvice, Ón func˛ie de natura propriet„˛ii,
func˛ioneaz„ ca:
a) regii publice locale cu specific silvic;
b) structuri proprii ale de˛in„torilor cu orice titlu ai
terenurilor forestiere.
(5) Autorizarea func˛ion„rii unui ocol silvic se face cu
avizul inspectoratului teritorial de regim silvic ∫i de
v‚n„toare Ón raza c„ruia Ó∫i are sediul/domiciliul persoana
care Ónfiin˛eaz„ ocolul silvic respectiv.
(6) Func˛ionarea ocoalelor silvice se autorizeaz„ de
c„tre autoritatea public„ central„ care r„spunde de
silvicultur„, Ón termen de 60 de zile de la depunerea
documentelor necesare Ón vederea autoriz„rii.
Art. 4. — (1) Criteriile minime de avizare a func˛ion„rii
ocoalelor silvice sunt prev„zute Ón anexa nr. 1.
(2) Num„rul minim de diviziuni tehnico-administrative
care constituie un ocol silvic este de 6.
Art. 5. — (1) Œn vederea ob˛inerii avizului pentru
autorizarea func˛ion„rii, ocolul silvic Ónfiin˛at Ón condi˛iile legii
depune la inspectoratul teritorial de regim silvic ∫i de
v‚n„toare o documenta˛ie care cuprinde:
a) un memoriu Ón care este prezentat modul de
asigurare a surselor financiare pentru aplicarea regimului
silvic ∫i prognoza privind viabilitatea Ón timp a ocolului
silvic, Ón situa˛ia aviz„rii ∫i autoriz„rii;
b) copie de pe actul doveditor al calit„˛ii de persoan„
juridic„;
c) copie de pe regulamentul de organizare ∫i
func˛ionare al ocolului silvic, aprobat de proprietari;
d) copie de pe statutul ocolului silvic, aprobat de
proprietari;
e) organigrama ∫i statul de func˛ii ale ocolului silvic, din
care s„ rezulte existen˛a num„rului minim de posturi,
corespunz„tor ocolului silvic, Ón conformitate cu prevederile
anexei nr. 1. La statul de func˛ii se anexeaz„ fi∫ele
posturilor corespunz„toare acestuia, care cuprind detaliat
toate obliga˛iile de serviciu, rela˛iile func˛ionale ∫i
competen˛ele fiec„rui post. Competen˛ele tehnice stabilite
prin fi∫a fiec„rui post pentru personalul silvic nu pot
exceda atribu˛iilor specifice postului care privesc aplicarea
regimului silvic;
f) statul de personal. Œn situa˛ia Ón care nu au fost
f„cute angaj„ri de personal, nu se depune stat de
personal. Prevederile art. 17 lit. d) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul
personalului silvic, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 427/2001, privitoare la gradul profesional, sunt
aplicabile func˛iilor identice din structurile care fac obiectul
autoriz„rii;
g) extras din proiectul bugetului de venituri ∫i cheltuieli
al ocolului silvic, Óntocmit conform legii, din care s„ rezulte
clar sursele, destina˛ia ∫i sumele necesare gospod„ririi Ón
regim silvic a terenurilor forestiere, dup„ caz. Proiectul de

buget de venituri ∫i cheltuieli se depune pentru anul
financiar Ón curs ∫i, dac„ cererea de avizare se depune Ón
semestrul al II-lea al anului Ón curs, ∫i pentru anul financiar
urm„tor;
h) proiectele de execu˛ie ∫i devizele de execu˛ie pentru
toate opera˛iunile, lucr„rile ∫i activit„˛ile legate de aplicarea
regimului silvic, conform prevederilor amenajamentelor
silvice ∫i reglement„rilor tehnice Ón vigoare, aferente
proiectelor de buget prev„zute la lit. g), numai pentru
p„durile administrate;
i) copii de pe descrierile parcelare din amenajamentele
silvice Ón vigoare, pentru unit„˛ile amenajistice pentru care
se constituie ocolul silvic;
j) copii de pe h„r˛ile amenajistice la scara 1:20.000 sau
1:10.000 ∫i 1:5.000 pentru Óntreaga suprafa˛„ pentru care
se Ónfiin˛eaz„ ocolul silvic, pe care sunt delimitate
diviziunile silvice;
k) situa˛ia arond„rii suprafe˛elor diviziunilor silvice; atunci
c‚nd unei diviziuni silvice Ói sunt arondate ∫i p„duri de
folosin˛„ silvopastoral„, acestea se eviden˛iaz„ separat;
l) lista cuprinz‚nd mijloacele fixe ∫i lista cuprinz‚nd
obiectele de inventar din dotarea ocolului silvic, conform
condi˛iilor minime de logistic„, la care se anexeaz„ copii
de pe documentele de Ónregistrare contabil„. Œn situa˛ia Ón
care mijloacele fixe ∫i obiectele de inventar nu se afl„ Ón
dotarea ocolului silvic, procurarea lor se face conform
termenelor din programul de conformare care se prezint„
de ocolul silvic.
(2) La documentele prev„zute la alin. (1) lit. g) se
anexeaz„:
a) un centralizator fizic ∫i valoric al lucr„rilor necesare a
fi executate Ón p„durile care sunt arondate ocolului silvic
pentru care a fost elaborat proiectul de buget;
b) borderoul actelor de punere Ón valoare a masei
lemnoase neautorizate la t„iere, aferent„ fondului forestier
ce se preia, certificat prin semn„tura ∫efului ocolului silvic
al Regiei Na˛ionale a P„durilor — Romsilva de la care se
preiau suprafe˛ele. Borderoul cuprinz‚nd actele de punere
Ón valoare ∫i lista cuprinz‚nd unit„˛ile amenajistice se
transmit de c„tre ocolul silvic care le Óntocme∫te ocolului
silvic care solicit„ avizul, Ón termen de 30 de zile de la
data solicit„rii;
c) lista cuprinz‚nd unit„˛ile amenajistice din planul
decenal de recoltare ∫i cultur„, pe natura produselor, din
care s„ rezulte pentru fiecare unitate amenajistic„ volumul
prev„zut a fi recoltat ∫i volumul recoltat p‚n„ la data
Óntocmirii listei. Lista cuprinde doar unit„˛ile amenajistice
care sunt arondate ocolului silvic ∫i va fi Óntocmit„, sub
semn„tura ∫efului ocolului silvic, de c„tre ocolul silvic de la
care se preiau suprafe˛ele.
(3) Programul de conformare elaborat de ocolul silvic ∫i
aprobat de inspectoratul teritorial de regim silvic ∫i de
v‚n„toare se refer„ la bunurile pentru dotarea ocolului
silvic ∫i la termenele de procurare a acestora, termene ce
nu pot dep„∫i 6 luni de la data autoriz„rii. Programul de
conformare cuprinde ∫i termenul de Óntocmire a
amenajamentelor silvice pentru suprafe˛ele arondate noului
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ocol silvic ∫i care nu poate dep„∫i termenul de valabilitate
a extraselor din amenajamentele Ón vigoare prev„zute la
alin. (1) lit. i). Programul de conformare se analizeaz„ ∫i
se aprob„ de inspectoratul teritorial de regim silvic ∫i de
v‚n„toare. La eliberarea avizului se face men˛iune Ón acest
sens, urm‚nd ca inspectoratul teritorial de regim silvic ∫i
de v‚n„toare, dac„ programul de conformare nu este
respectat, s„ propun„ suspendarea sau retragerea
autoriza˛iei de func˛ionare.
(4) Odat„ cu analizarea cererii, inspectoratul teritorial de
regim silvic ∫i de v‚n„toare stabile∫te, dac„ este cazul,
Ómpreun„ cu ocoalele silvice implicate, documentele ∫i
documenta˛iile tehnice ce urmeaz„ s„ fie predate/preluate
Ón situa˛ia autoriz„rii func˛ion„rii noului ocol silvic, f„c‚nd
men˛iuni detaliate despre acestea Ón avizul pentru
autorizarea func˛ion„rii, prev„zut Ón anexa nr. 2. Men˛iunile
con˛in Ón mod obligatoriu numele ∫i func˛ia persoanelor
responsabile de predarea/preluarea documenta˛iilor, at‚t din
partea ocolului silvic pred„tor, c‚t ∫i din partea ocolului
silvic care se autorizeaz„, precum ∫i termenul de finalizare
a prelu„rii, care nu poate dep„∫i 30 de zile de la data
aviz„rii.
Art. 6. — (1) Œn perioada procesului de avizare ∫efii
ocoalelor silvice sunt obliga˛i s„ pun„ la dispozi˛ie gratuit
informa˛iile ∫i documentele necesare ocolului silvic care se
autorizeaz„, prev„zute la art. 5 alin. (1), la cererea
inspectoratului teritorial de regim silvic ∫i de v‚n„toare.
(2) Informa˛iile ∫i documentele respective se depun la
sediul inspectoratului teritorial de regim silvic ∫i de
v‚n„toare care le-a solicitat.
Art. 7. — (1) Œn urma analiz„rii documenta˛iei,
inspectoratul teritorial de regim silvic ∫i de v‚n„toare
decide dup„ cum urmeaz„:
a) admite solicitarea ∫i emite avizul pentru autorizarea
func˛ion„rii ocolului silvic;
b) respinge motivat solicitarea dac„ anterior a invitat Ón
scris reprezentantul ocolului silvic la sediul inspectoratului
teritorial de regim silvic ∫i de v‚n„toare pentru a primi
asisten˛„ tehnic„ ∫i de specialitate Ón vederea ob˛inerii
avizului, iar reprezentantul ocolului silvic nu a completat
documenta˛ia Ón termenul acordat.
(2) Termenul prev„zut la alin. (1) lit. b) este de 20 de
zile ∫i poate fi prelungit la solicitarea motivat„ a
reprezentantului ocolului silvic cu 10 zile.
(3) Inspectoratul teritorial de regim silvic ∫i de v‚n„toare
comunic„ ocolului silvic solicitant decizia luat„ conform
alin. (1), Ón termen de 20 de zile de la data depunerii
documenta˛iei.
(4) Œn termen de 30 de zile de la eliberarea avizului
pentru autorizarea func˛ion„rii, ocolul silvic solicit„
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale
autorizarea func˛ion„rii sale.
Art. 8. — (1) Eliberarea autoriza˛iei de func˛ionare a
ocolului silvic se face de c„tre direc˛ia de specialitate din
cadrul Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale, pe baza cererii depuse de ocolul silvic respectiv ∫i
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a avizului pentru func˛ionarea ocolului silvic, emis de
inspectoratul teritorial de regim silvic ∫i de v‚n„toare.
(2) Dac„ se apreciaz„ c„ este necesar, anterior emiterii
autoriza˛iei de func˛ionare pot fi solicitate documente dintre
cele enumerate la art. 5, din care s„ rezulte c„ sunt
Óndeplinite condi˛iile de avizare.
(3) Modelul autoriza˛iei de func˛ionare este prezentat Ón
anexa nr. 3.
(4) Ocoalele silvice constituite de c„tre unit„˛i
administrativ-teritoriale sau asocia˛ii de unit„˛i administrativteritoriale se autorizeaz„ ca regii publice locale de interes
silvic.
(5) Ocolul silvic autorizat are obliga˛ia, sub sanc˛iunea
retragerii autoriza˛iei, de a aduce la cuno∫tin˛„ anual, Ón
perioada 1—31 decembrie, inspectoratului teritorial de
regim silvic ∫i de v‚n„toare competent teritorial orice
modificare a organiz„rii ∫i func˛ion„rii sale, care nu mai
corespunde documenta˛iei depuse pentru avizare/autorizare.
Comunicarea se realizeaz„:
a) pentru suprafa˛a de p„dure care determin„ modific„ri;
b) pentru organizarea ∫i func˛ionarea ocolului silvic.
(6) Pentru modific„rile survenite Ón organizarea ∫i
func˛ionarea ocolului silvic Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale emite un certificat de men˛iuni.
(7) Modelul certificatului de men˛iuni este prezentat Ón
anexa nr. 5.
(8) Ocolul silvic autorizat are obliga˛ia s„ realizeze
lucr„rile pentru care a fost constituit Ón conformitate cu
reglement„rile privind aplicarea regimului silvic Ón vigoare.
(9) Pentru cazurile prev„zute la art. 5 alin. (1) lit. f)
ocolul silvic depune Ón termen de 30 de zile de la
autorizare la inspectoratul teritorial de regim silvic ∫i de
v‚n„toare statul de personal ∫i fi∫ele posturilor aferente. Œn
termen de 5 zile de la primirea acestora inspectoratul
teritorial de regim silvic ∫i de v‚n„toare, dup„ verificare,
avizeaz„ statul de personal.
CAPITOLUL III
Autorizarea personalului silvic
Art. 9. — (1) Personalul silvic angajat Ón ocolul silvic
poate desf„∫ura activit„˛ile specifice administr„rii p„durilor
sau serviciilor silvice numai dac„ este autorizat Ón vederea
practic„rii activit„˛ii specifice.
(2) Autorizarea se realizeaz„ la solicitarea depus„ de
ocolul silvic, Ón cel mult 15 zile de la data angaj„rii.
(3) Autorizarea de practic„ a personalului silvic angajat
se face de c„tre inspectoratele teritoriale de regim silvic ∫i
de v‚n„toare, potrivit modelului prezentat Ón anexa nr. 4.
(4) La solicitarea autoriz„rii de practic„ a personalului
silvic se depun urm„toarele documente:
a) curriculum vitae al persoanei pentru care se solicit„
autorizarea;
b) copie legalizat„ de pe diploma de absolvire a
studiilor de specialitate;
c) certificatul de cazier judiciar;
d) adeverin˛„ medical„;
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e) carnetul de munc„, dup„ caz, Ón original ∫i Ón copie;
f) copie legalizat„ de pe documentul prin care i-a fost
acordat gradul profesional, pentru personalul care a
desf„∫urat activitate Ón silvicultur„.
(5) Statul de personal trebuie s„ cuprind„ cel pu˛in
num„rul minim de posturi ce rezult„ pentru a fi Óndeplinite
condi˛iile prev„zute Ón anexa nr. 1.
(6) Autoriza˛ia de practic„ este valabil„ pentru o
perioad„ de 10 ani de la data eliber„rii, Ón orice structur„
silvic„.
(7) Œn situa˛ia Ón care titularul autoriza˛iei de practic„ nu
mai Óndepline∫te condi˛iile de autorizare, autoriza˛ia se
retrage.
Art. 10. — (1) Personalul silvic cu atribu˛ii de control
din structurile centrale ∫i teritoriale ale Ministerului
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale propune
suspendarea sau retragerea autoriza˛iei prev„zute la art. 9
pentru personalul silvic din cadrul ocoalelor silvice care fac
obiectul prezentelor instruc˛iuni, Ón func˛ie de gravitatea
faptelor s„v‚r∫ite Ón ceea ce prive∫te nerespectarea
regimului silvic.
(2) ™efii ocoalelor silvice propun suspendarea sau
retragerea autoriza˛iei prev„zute la art. 9 pentru personalul
silvic din subordine, Ón func˛ie de gravitatea faptelor
s„v‚r∫ite Ón ceea ce prive∫te nerespectarea regimului silvic.
(3) Retragerea autoriza˛iei de practic„ se realizeaz„ Ón
cazul:
a) nerespect„rii regulamentului de folosire a ciocanului
de marcat;
b) aprob„rii punerii Ón valoare de mas„ lemnoas„ pentru
anul de produc˛ie peste nivelul posibilit„˛ii prev„zute Ón
amenajamentul silvic, cu excep˛ia cazurilor prev„zute de
lege;
c) autoriz„rii la exploatare de partizi al c„ror volum
cumulat dep„∫e∫te volumul maxim de mas„ lemnoas„ care
poate fi recoltat„ Ón anul de produc˛ie, pe categoriile de
resurse ∫i pe destina˛iile prev„zute de lege;
d) autoriz„rii de partizi spre exploatare la operatorii
economici neautoriza˛i, cu excep˛ia cazurilor prev„zute de
lege;
e) nerespect„rii obliga˛iilor prev„zute la art. 67 din
Legea nr. 26/1996 — Codul silvic, cu modific„rile
ulterioare;
f) culegerii necorespunz„toare a datelor din teren pentru
Óntocmirea actelor de punere Ón valoare care conduc la
dep„∫iri mai mari de 10% fa˛„ de volumul ini˛ial, precedate
de denun˛ul penal;
g) desf„∫ur„rii de activit„˛i incompatibile func˛iei de˛inute,
conflicte de interese;
h) producerii de t„ieri nejustificate al c„ror volum
dep„∫e∫te 15 m3/inspec˛ie sau 30 m3/an;
i) neaplic„rii sanc˛iunilor prev„zute de lege pentru
ocuparea de suprafe˛e din fondul forestier;

j) producerii de t„ieri nejustificate mai mari de
150 m 3/inspec˛ie sau 300 m 3/an; sanc˛iunea se aplic„
p„durarului ∫i ∫efului de district;
k) producerii de t„ieri nejustificate mai mari de
300 m 3/inspec˛ie sau 500 m 3/an; sanc˛iunea se aplic„
p„durarului, ∫efului de district ∫i ∫efului de ocol;
l) Ónc„lc„rii grave a prevederilor legale din legisla˛ia
silvic„ Ón vigoare la data constat„rii faptei.
(4) Suspendarea autoriza˛iei de practic„ se aplic„ Ón
cazul:
a) Ónceperii cercet„rilor penale pentru infrac˛iunile silvice.
Dac„ este dovedit„ vinov„˛ia printr-o hot„r‚re definitiv„ ∫i
irevocabil„, se retrage autoriza˛ia de practic„;
b) neÓndeplinirii m„surilor dispuse prin dispozi˛ia scris„
a organelor de control;
c) altor Ónc„lc„ri ale legisla˛iei silvice Ón vigoare.
(5) Propunerile de suspendare sau de retragere a
autoriza˛iei de practic„ a personalului silvic din cadrul
ocolului silvic care face obiectul prezentelor instruc˛iuni se
analizeaz„ ∫i se solu˛ioneaz„, Ón termen de 30 de zile de
la data depunerii propunerilor, de c„tre inspectoratul
teritorial de regim silvic ∫i de v‚n„toare care a emis
respectiva autoriza˛ie.
(6) Proprietarii p„durilor care au asigurate serviciile
silvice sau administrarea p„durilor de c„tre ocoale silvice
care se g„sesc Ón situa˛iile prev„zute la alin. (1), (2) ∫i/sau
(5), Ómpreun„ cu inspectoratele teritoriale de regim silvic ∫i
de v‚n„toare, urm„resc cu prioritate Óndeplinirea condi˛iilor
de func˛ionare a ocoalelor silvice respective.
Art. 11. — (1) Persoanele c„rora li s-a retras autoriza˛ia
de practic„ Óntr-un ocol silvic pot fi angajate Ón alte ocoale
silvice, dar nu mai devreme de 6 luni de la data retragerii
autoriza˛iei.
(2) Œn vederea reangaj„rii, persoanele Ón cauz„ au
obliga˛ia s„ se reautorizeze.
CAPITOLUL IV
Reautorizarea, fuziunea ∫i divizarea ocoalelor silvice
Art. 12. — (1) Reautorizarea, Ón baza criteriilor impuse
de Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 139/2005 privind
administrarea p„durilor din Rom‚nia, se face doar pentru
condi˛iile de autorizare care nu sunt Óndeplinite.
(2) Pentru reautorizare se elibereaz„ certificat de
men˛iuni de c„tre direc˛ia de specialitate care emite
autoriza˛ia de func˛ionare, Ón cazul Ón care sunt Óndeplinite
noile condi˛ii de autorizare.
(3) Œn lipsa reautoriz„rii, la termenul limit„, autoriza˛ia de
func˛ionare ini˛ial„ Ó∫i pierde valabilitatea.
(4) Autoriza˛iile pentru dispozitivele de marcat ∫i pentru
ciocanele silvice, emise anterior reautoriz„rii, r„m‚n Ón
vigoare.
Art. 13. — (1) Dou„ sau mai multe structuri silvice pot
fuziona Ón condi˛iile prezentelor instruc˛iuni.
(2) Noua structur„ rezultat„ se bazeaz„ pe una dintre
structurile care fuzioneaz„, care devine structura de baz„,
cu p„strarea denumirii ini˛iale a acesteia. Autoriza˛ia de
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CAPITOLUL V

func˛ionare a structurii de baz„, autoriza˛iile pentru
dispozitivele de marcat ∫i cele pentru ciocanele silvice
emise pentru structurile care fuzioneaz„ r„m‚n Ón vigoare.
(3) Situa˛iile prev„zute la alin. (2) se consemneaz„ Ón
certificatul de men˛iuni eliberat de direc˛ia de specialitate
care emite autoriza˛ia de func˛ionare.
(4) Autoriza˛ia/autoriza˛iile de func˛ionare pentru
structura/structurile care se desfiin˛eaz„ ca urmare a
fuziunii se retrage/retrag de c„tre emitent.
Art. 14. — (1) O structur„ silvic„ poate s„ se divizeze,
cu condi˛ia respect„rii elementelor minime de constituire ale
structurilor silvice de acel nivel.
(2) Pe baza Ón˛elegerii dintre p„r˛i, una dintre structuri
p„streaz„ toate autoriza˛iile ini˛iale.
(3) Pentru structura prev„zut„ la alin. (2) se solicit„ ∫i
se emite un certificat de men˛iuni.
(4) Celelalte structuri rezultante se autorizeaz„ conform
prezentelor instruc˛iuni.
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Dispozi˛ii finale
Art. 15. — (1) Inspectoratele teritoriale de regim silvic
∫i de v‚n„toare ∫i ocoalele silvice existente acord„
prioritate obliga˛iilor ce le revin, astfel Ónc‚t constituirea de
structuri silvice ∫i transferul r„spunderii privind aplicarea
regimului silvic s„ se fac„ f„r„ Ónt‚rzieri ∫i f„r„
repercusiuni asupra bunei gospod„riri a fondului forestier
na˛ional.
(2) Pentru deciziile tehnice silvice care, Ón conformitate
cu reglement„rile Ón vigoare, dep„∫esc competen˛a ∫efului
ocolului silvic, acesta este obligat s„ solicite avizul
inspectoratului teritorial de regim silvic ∫i de v‚n„toare.
Art. 16. — Ocolul silvic autorizat solicit„ confec˛ionarea
∫i folosirea ciocanelor silvice pentru structurile silvice care
au ob˛inut autoriza˛ia de func˛ionare pe baza prezentului
ordin la Direc˛ia de specialitate din cadrul Ministerului
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale.
Art. 17. — Anexele nr. 1—5 fac parte integrant„ din
prezentele instruc˛iuni.

ANEXA Nr. 1
la instruc˛iuni
CRITERII MINIME

care trebuie Óndeplinite pentru avizarea ∫i autorizarea unui ocol silvic
1. Cantonul silvic:
a) condi˛ii de personal: un post de p„durar cu studii
profesionale/liceale de specialitate;
b) condi˛ii de logistic„: spa˛ii pentru sediul cantonului
silvic, uniform„ de serviciu, clup„ forestier„, pichet de
incendiu.
2. Brigada/districtul silvic:
a) condi˛ii de personal: un post de brigadier/∫ef de
district silvic cu studii liceale/tehnice de specialitate;
b) condi˛ii de logistic„: spa˛iu pentru sediul brig„zii/
districtului silvic, uniform„ de serviciu, clup„ forestier„,
dendrometru cu pendul, pichet de incendiu;
c) condi˛iile prev„zute la pct. 1 pentru fiecare canton
silvic din structura brig„zii/districtului silvic.

3. Ocolul silvic:
a) condi˛ii de personal:
• num„r minim de posturi tehnice de specialitate Ón
aparatul central al ocolului silvic — 4, din care:
— un post de ∫ef de ocol;
— un post de inginer silvic cu studii superioare de
specialitate;
b) condi˛ii de logistic„: spa˛ii pentru sediul ocolului silvic,
mijloc de transport exclusiv, tehnic„ de calcul, mijloace de
comunicare, birotic„, pichet de incendiu, fonduri necesare
pentru derularea activit„˛ii;
c) condi˛iile prev„zute la pct. 2 pentru fiecare
brigad„/district silvic din structura ocolului silvic.
ANEXA Nr. 2
la instruc˛iuni

MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE
INSPECTORATUL TERITORIAL DE REGIM SILVIC ™I DE V¬N√TOARE........................
AVIZ

Nr. ..................... din ........................
pentru autorizarea func˛ion„rii Ocolului silvic ..................1)
Œn urma verific„rii documenta˛iei depuse cu Cererea nr. .................. din data de ..................... de c„tre ...............,
au fost f„cute urm„toarele constat„ri cu privire la Óndeplinirea condi˛iilor de avizare:
I. Œndeplinirea condi˛iilor privind calitatea de persoan„ juridic„:
a) prevederi ale actului doveditor privind calitatea de persoan„ juridic„ .................................................................;
1)

Denumirea ocolului silvic.

14

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 268/24.III.2006

b) prevederi din statut care confirm„ c„ ocolul silvic desf„∫oar„ activitate de administrare a p„durii ∫i/sau servicii
silvice............................................................................................................................................................................................. .
II. Œndeplinirea condi˛iilor privind terenurile forestiere de˛inute:
— documenta˛ia ce atest„ proprietatea .........................................................................................................................
III. Œndeplinirea condi˛iilor privind organizarea ocolului silvic:
a) prevederi din documenta˛ia privind personalul (organigram„, stat de func˛ii, fi∫e de posturi, stat de personal
etc.) ............................................................................................................................................................................................ ;
b) prevederi din documenta˛ia tehnico-organizatoric„ (amenajamente silvice, h„r˛i, arondare, men˛iuni conform
art. 17 alin. (2) din instruc˛iuni etc.) ....................................................................................................................................... .
IV. Œndeplinirea condi˛iilor privind asigurarea resurselor financiare ∫i logistice:
a) prevederi ale bugetelor de venituri ∫i cheltuieli ∫i ale documenta˛iilor tehnice care stau la baza Óntocmirii
acestora ......................................................................................................................................................................................... ;
b) prevederi ale documenta˛iilor cu privire la asigurarea logistic„ (mijloace fixe, obiecte de inventar
etc.) .......................................................................................................................................................................................... .
V. Arondarea ∫i balan˛a suprafe˛elor2): ..................................................................................................................... .
Av‚nd Ón vedere constat„rile f„cute prin analiza documenta˛iei depuse ∫i documentele existente, inspectorul-∫ef al
Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic ∫i de V‚n„toare .........................................................................................................
AVIZEAZ√

autorizarea Ocolului silvic....................................................., pentru gospod„rirea suprafe˛ei de .......................... ha p„dure,
av‚nd Ón structur„ 3) .............................................., cu urm„toarele preciz„ri 4): ............................................. .
Dup„ ob˛inerea autoriz„rii din partea autorit„˛ii publice centrale care r„spunde de silvicultur„, ocolul silvic
autorizat, pe de o parte, ∫i actualul administrator, pe de alt„ parte, vor proceda la primirea, respectiv la predarea
suprafe˛elor ∫i a gestiunilor, pe baz„ de controale de fond ∫i procese-verbale.
Ocolul silvic titular al prezentului aviz este obligat s„ asigure respectarea tuturor reglement„rilor Ón vigoare privind
aplicarea regimului silvic Ón suprafe˛ele pe care le gospod„re∫te ∫i r„spunde de Ónc„lcarea prevederilor acestora,
conform legii.
Œn termen de 90 de zile de la data eliber„rii prezentului aviz Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic ∫i de
V‚n„toare ................................................................. va efectua un control de fond al ocolului silvic titular al avizului pentru
a constata modul de respectare a obliga˛iilor ∫i termenelor prev„zute Ón reglement„rile Ón vigoare ∫i Ón programul de
conformare.
Titularul avizului are obliga˛ia, sub sanc˛iunea retragerii autoriza˛iei/avizului, de a aduce la cuno∫tin˛„ anual, Ón
perioada 1—31 decembrie, Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic ∫i de V‚n„toare ............................................... orice
modificare Ón organizarea ∫i func˛ionarea ocolului silvic ce nu corespunde documenta˛iei depuse pentru avizare/autorizare.
Œn termen de 30 de zile de la data eliber„rii prezentului aviz titularul acestuia va depune la Ministerul Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale cererea de autorizare la care se anexeaz„ Ón copie prezentul aviz ∫i statul de personal
avizat de Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic ∫i de V‚n„toare5) ................................................................................... .
Inspector-∫ef,
................................
L.S./S.S.

2) Balan˛a suprafe˛elor va cuprinde detaliat toate suprafe˛ele din centralizatorul prev„zut la art. 5 alin. (1) lit. k) din instruc˛iuni ∫i
ocolul/ocoalele silvic/silvice de la care se scad suprafe˛ele respective, pe folosin˛e, de˛in„tori etc.
3)

Se precizeaz„ num„rul districtelor/brig„zilor ∫i cantoanelor silvice.

4)

Numai c‚nd este cazul, Ón situa˛ii deosebite, se pot folosi anexe.

5)

Denumirea inspectoratului teritorial de regim silvic ∫i de v‚n„toare.
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ANEXA Nr. 3
la instruc˛iuni

MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE
.....................................................................................................................1)
AUTORIZAﬁIE DE FUNCﬁIONARE

Nr. .......................... din .....................
Œn conformitate cu prevederile art. ......... din Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale
nr. ................./.........................,
Ón baza Avizului nr. .................... din ..........................., emis de Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic ∫i de
V‚n„toare .................................,
SE

AUTORIZEAZ√

func˛ionarea Ocolului silvic ..........................................., av‚nd sediul Ón .............................................., cu num„r de
Ónregistrare Ón registrul unic .................................................... .
Ocolul silvic titular al prezentei autoriza˛ii de func˛ionare este obligat s„ asigure respectarea tuturor reglement„rilor
Ón vigoare privind aplicarea regimului silvic ∫i r„spunde de Ónc„lcarea prevederilor acestora, conform legii.
Activitatea personalului angajat Ón ocolul silvic este controlat„ sub aspectul aplic„rii regimului silvic, din punct de
vedere tehnic, de Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale ∫i de Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic ∫i de
V‚n„toare ................................................................................... .
Director,
................................
L.S./S.S.

1)

Direc˛ia de specialitate din cadrul autorit„˛ii publice centrale care r„spunde de silvicultur„.

ANEXA Nr. 4
la instruc˛iuni

MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE
INSPECTORATUL TERITORIAL DE REGIM SILVIC ™I DE V¬N√TOARE........................
AUTORIZAﬁIE DE PRACTIC√

Nr. .................... din ....................

Œn conformitate cu prevederile art. 9 din Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale nr. ......../.........,
Ón baza Solicit„rii nr. ............... din ............... a Ocolului silvic ..................................................................................,
AUTORIZEAZ√

pe domnul/doamna ........................................................., cod numeric personal .........................................,
domiciliat/domiciliat„ Ón ....................................., absolvent/absolvent„ al/a ..................................., cu act de studii seria .....
nr. ...................... din ................, eliberat de ......................, cu specializarea ...................., s„ func˛ioneze ca personal silvic.
Titularul prezentei autoriza˛ii are drepturile ∫i obliga˛iile ce decurg din reglement„rile silvice Ón vigoare.
Prezenta autoriza˛ie d„ dreptul titularului s„ Ó∫i desf„∫oare activitatea Ón orice structur„ silvic„, conform preg„tirii
profesionale.
Autoriza˛ia poate fi retras„ Ón condi˛iile prev„zute de instruc˛iunile aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii,
p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale nr. ............................................................................................................................................... .
Inspector-∫ef,
................................
L.S./S.S.

16

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 268/24.III.2006
ANEXA Nr. 5
la instruc˛iuni

MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE
.....................................................................................................................1)
CERTIFICAT DE MENﬁIUNI

Nr. ................... din ...............
Œn conformitate cu prevederile art. 8 alin. (6) din Ordinul ministrului agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale
nr. ................./........................,
Ón baza Avizului nr. ........................ din ........................., emis de Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic ∫i de
V‚n„toare ...................................................................,
se elibereaz„ prezentul
CERTIFICAT

DE

MENﬁIUNI

la Autoriza˛ia de func˛ionare nr. ..................... din ................................ a Ocolului silvic ......................................., cu sediul
Ón ........................................................................... .
Paragraful ..........2) se modific„ ∫i va avea urm„torul con˛inut: 3) ..............................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................. .
Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic ∫i de V‚n„toare ............................................................... va opera Ón
autoriza˛ia de folosire a ciocanelor silvice a Ocolului silvic .............................. Ón func˛ie de prezentul certificat de men˛iuni.

Director,
................................
L.S./S.S.
1)
2)
3)

Denumirea direc˛iei de specialitate din cadrul autorit„˛ii publice centrale care r„spunde de silvicultur„.
Num„rul paragrafului.
Se Ónlocuiesc datele necesare, Ón func˛ie de paragraful care se modific„.

EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAﬁILOR
Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R,
IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 268/24.III.2006 con˛ine 16 pagini.

Pre˛ul: 1,15 lei noi/11.500 lei vechi

&JUYDGY|114449]
ISSN 1453—4495

