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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului na˛ional Steaua Rom‚niei
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4
alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. I ∫i ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei, cu
modific„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului afacerilor externe,
Ón semn de Ónalt„ apreciere pentru contribu˛ia remarcabil„ Ón sprijinirea reformei constitu˛ionale ∫i legislative din
˛ara noastr„, pentru sprijinul constant pe care Ól acord„ Rom‚niei Ón demersul s„u de integrare european„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Art. 1. — Se confer„ Ordinul na˛ional Steaua Rom‚niei
Ón grad de Mare Ofi˛er domnului Antonio La Pergola,

pre∫edintele Comisiei Europene pentru Democra˛ie prin
Drept (Comisia de la Vene˛ia).
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Art. 2. — Se confer„ Ordinul na˛ional Steaua Rom‚niei
Ón grad de Comandor domnului Gianni Buquicchio,

secretar general al Comisiei Europene pentru Democra˛ie
prin Drept (Comisia de la Vene˛ia).

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, 13 aprilie 2006.
Nr. 417.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind numirea unui ambasador
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„,
av‚nd Ón vedere propunerea Guvernului,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Lucian F„tu se acrediteaz„ Ón calitatea de
ambasador extraordinar ∫i plenipoten˛iar al Rom‚niei Ón Republica Finlanda.
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, 13 aprilie 2006.
Nr. 419.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind numirea unui ambasador
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„,
av‚nd Ón vedere propunerea Guvernului,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Ion Macovei se acrediteaz„ Ón calitatea de
ambasador extraordinar ∫i plenipoten˛iar al Rom‚niei Ón Serbia ∫i
Muntenegru.
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, 13 aprilie 2006.
Nr. 420.
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

3

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii datoriei publice nr. 313/2004, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 2.415/2004
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Legii datoriei publice nr. 313/2004, aprobate prin Hot„r‚rea
Guvernului nr. 2.415/2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 57 din 18 ianuarie 2005, se modific„
∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. La punctul 6, pozi˛iile 4.3.5, 4.3.6 ∫i 4.3.7 vor avea
urm„torul cuprins:
î4.3.5. Rambursarea Ómprumuturilor interne ∫i externe
contractate direct de stat sau garantate de stat, precum ∫i
plata dob‚nzilor, comisioanelor ∫i a altor costuri aferente
acestor Ómprumuturi se asigur„ dup„ cum urmeaz„:
1. Pentru Ómprumuturile externe contractate de Guvern,
prin Ministerul Finan˛elor Publice, Ón vederea finan˛„rii
deficitului bugetului de stat ∫i sus˛inerii balan˛ei de pl„˛i ∫i
a rezervei valutare, obliga˛ia constituirii resurselor necesare
pentru plata la extern a serviciului datoriei publice externe
∫i a efectu„rii pl„˛ilor revine Ministerului Finan˛elor Publice,
care va asigura sumele necesare din urm„toarele surse:
a) Ómprumuturi interne ∫i externe pentru refinan˛area
datoriei publice externe;
b) Ómprumuturi din disponibilit„˛ile contului curent general
al Trezoreriei Statului;
c) dob‚nzi Óncasate pentru disponibilit„˛ile Ón valut„;
d) dob‚nzi aferente Ómprumuturilor din contravaloarea Ón
lei a Ómprumuturilor externe guvernamentale utilizate la
finan˛area deficitului bugetar;
e) sume prev„zute Ón bugetul de stat cu aceast„ destina˛ie.
2. Pentru Ómprumuturile interne ∫i externe contractate
direct de Guvern, prin Ministerul Finan˛elor Publice, ∫i
subÓmprumutate unor beneficiari finali — operatori economici,
pe baz„ de acord de Ómprumut subsidiar (AIS) sau acord de
Ómprumut subsidiar ∫i garan˛ie (AISG), Ón condi˛iile legii,
obliga˛ia constituirii resurselor necesare pentru plata
serviciului datoriei publice revine Ón totalitate beneficiarilor
finali, care au obliga˛ia s„ asigure prin bugetele proprii
necesarul Ón lei pentru plata integral„ a serviciului datoriei
publice interne ∫i externe, dac„ hot„r‚rea Guvernului sau
legea de ratificare a Ómprumuturilor nu prevede altfel.
3. Pentru Ómprumuturile interne ∫i externe contractate
direct de Guvern, prin Ministerul Finan˛elor Publice, ∫i
subÓmprumutate unor beneficiari finali — autorit„˛i ale
administra˛iei publice centrale — institu˛ii publice, pe baz„
de AIS, Ón condi˛iile legii, ace∫tia au obliga˛ia s„ prevad„
Ón bugetele proprii sumele necesare pentru rambursarea
creditelor interne ∫i externe ∫i plata dob‚nzilor,
comisioanelor ∫i a altor costuri aferente.
4. Pentru Ómprumuturile interne ∫i externe contractate
direct de Guvern, prin Ministerul Finan˛elor Publice, ∫i
subÓmprumutate unor beneficiari finali — autorit„˛i ale
administra˛iei publice locale, servicii publice sau operatori
economici de subordonare local„, obliga˛ia constituirii
surselor necesare pentru plata serviciului datoriei publice
interne ∫i externe revine subÓmprumutatului/beneficiarului
final, Ón conformitate cu prevederile AIS Óncheiat Óntre
Ministerul Finan˛elor Publice ∫i subÓmprumutat sau ale
AISG Óncheiat Óntre Ministerul Finan˛elor Publice,
subÓmprumutat ∫i garant.

5. Pentru Ómprumuturile externe contractate direct de
Guvern, prin Ministerul Finan˛elor Publice, a c„ror
administrare a fost mandatat„ unei institu˛ii financiare, pe
baz„ de acorduri de subÓmprumut, Ón condi˛iile legii, obliga˛ia
asigur„rii surselor necesare pentru plata la extern a serviciului
datoriei publice externe revine subÓmprumutatului/beneficiarului
final, Ón conformitate cu prevederile AIS Óncheiat Óntre
Ministerul Finan˛elor Publice ∫i subÓmprumutat/beneficiar final
sau ale AISG Óncheiat Óntre Ministerul Finan˛elor Publice,
subÓmprumutat/beneficiar final ∫i garant.
6. Prin acordul de Ómprumut ∫i acordul de Ómprumut
subsidiar se poate stabili, dup„ caz, ca beneficiarii finali s„
achizi˛ioneze de pe pia˛a financiar„ sumele Ón valut„
necesare pentru plata integral„ a serviciului datoriei publice
interne ∫i externe direct Ón contul creditorilor sau Ón
conturile comunicate de Ministerul Finan˛elor Publice,
urm‚nd ca acesta s„ dispun„ efectuarea pl„˛ii.
7. Œn situa˛ia Ón care beneficiarul final al Ómprumuturilor
contractate de stat prin Ministerul Finan˛elor Publice ∫i
subÓmprumutate acestuia ∫i al celor garantate de stat prin
Ministerul Finan˛elor Publice nu dispune de resurse
financiare pentru achitarea obliga˛iilor de plat„ la scaden˛„,
conform clauzelor AIS ∫i/sau AISG, obliga˛ia de plat„
integral„ a serviciului datoriei publice revine Ministerului
Finan˛elor Publice, Ón calitate de Ómprumutat ∫i/sau garant,
∫i se efectueaz„ din fondul de risc conform art. 15 alin. (6)
din lege.
8. Pentru Ómprumuturile externe contractate de
autorit„˛ile administra˛iei publice centrale p‚n„ la data de
31 decembrie 2004 ∫i garantate de stat, plata serviciului
datoriei publice externe se efectueaz„ de c„tre fiecare
Ómprumutat din sumele prev„zute anual cu aceast„
destina˛ie Ón bugetul de stat.
9. Pentru Ómprumuturile interne ∫i externe contractate de
operatorii economici ∫i garantate de stat, plata serviciului
datoriei publice se efectueaz„ de c„tre fiecare garantat din
surse proprii sau conform actelor normative de aprobare a
garan˛iei, la termenele ∫i Ón condi˛iile acordurilor de
Ómprumut. Œn situa˛ia Ón care operatorii economici garanta˛i
nu dispun de surse proprii de plat„ la scaden˛„, Ministerul
Finan˛elor Publice, Ón calitate de garant, achit„ aceste
obliga˛ii b„ncilor finan˛atoare din fondul de risc, conform
art. 15 alin. (4) din lege.
4.3.6. Œn cazurile prev„zute la pct. 4.3.5.2—4.3.5.5,
entitatea care efectueaz„ plata este stabilit„ prin AIS/AISG.
Dac„ prin AIS sau AISG se stabile∫te c„ pl„˛ile se fac
prin Ministerul Finan˛elor Publice, subÓmprumutatul/
beneficiarul final va vira Ministerului Finan˛elor Publice, cu
10 zile lucr„toare Ónainte de scaden˛a prev„zut„ Ón acordul
de Ómprumut, suma Ón lei sau echivalentul Ón lei al
obliga˛iei de plat„ Ón valut„, calculat„ la cursul de schimb
valabil la data pl„˛ii c„tre Ministerul Finan˛elor Publice, la
care se adaug„ o marj„ asigur„torie care va acoperi
eventuala diferen˛„ de curs valutar pentru perioada dintre
data pl„˛ii c„tre Ministerul Finan˛elor Publice ∫i data pl„˛ii
c„tre creditor, dac„ Ón AIS/AISG nu se prevede altfel.
4.3.7. Plata la extern a serviciului datoriei publice prin
Ministerul Finan˛elor Publice se efectueaz„ de Banca
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Na˛ional„ a Rom‚niei. Ministerul Finan˛elor Publice
Óntocme∫te ordinul de schimb valutar pentru cump„rare
valut„, dac„ este cazul, ∫i ordinul de plat„ de valut„ pe baza
notific„rii de plat„ transmise de finan˛atorul extern. Ministerul
Finan˛elor Publice vireaz„ Ón data scaden˛ei la extern
contravaloarea Ón lei, calculat„ pe baza cursului valutar
stabilit de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei, valabil Ón ziua
respectiv„. Documentele justificative pentru plata contravalorii
Ón lei a valutei scadente sunt notificarea de plat„ primit„ de
la finan˛atorul extern ∫i comunicarea B„ncii Na˛ionale a
Rom‚niei privind cursul valutar de cump„rare a valutei.
Documentele necesare pentru plata c„tre Banca
Na˛ional„ a Rom‚niei a contravalorii Ón lei se Óntocmesc
conform normelor privind angajarea, lichidarea,
ordonan˛area ∫i plata cheltuielilor bugetare ∫i a celor
specifice Trezoreriei Statului, dup„ caz.“
2. La punctul 10, pozi˛ia 7.1 va avea urm„torul cuprins:
î7.1. Modalitatea de contractare a datoriei publice interne
prin certificate de trezorerie adresate popula˛iei, emise prin
unit„˛ile de trezorerie, se stabile∫te prin norme metodologice
aprobate prin ordin al ministrului finan˛elor publice.
Emisiunile de titluri de stat Ón lei ∫i Ón valut„ lansate pe
pia˛a interbancar„ se deruleaz„ Ón conformitate cu
prevederile conven˛iei Óncheiate de Ministerul Finan˛elor
Publice cu agentul desemnat ∫i cu cele ale Regulamentului
privind opera˛iunile cu titluri de stat emise Ón form„
dematerializat„.
Modalitatea de contractare a datoriei publice interne prin
titluri de stat de tip benchmark se stabile∫te prin proceduri
aprobate prin ordin al ministrului finan˛elor publice.“
3. La punctul 10, dup„ pozi˛ia 7.4 se introduce o nou„
pozi˛ie, pozi˛ia 7.5, cu urm„torul cuprins:
î7.5. Contractarea de Ómprumuturi de stat interne de la
institu˛ii de credit ∫i financiare
Angajarea Ómprumuturilor de stat interne de la institu˛ii
de credit ∫i financiare se face numai cu respectarea strict„
a destina˛iilor prev„zute la art. 3 alin. (1) din lege.
Œmprumuturile interne contractate direct de stat ∫i
subÓmprumutate beneficiarilor finali de la institu˛ii de credit
∫i financiare pot avea ca surs„ de rambursare bugetul de
stat sau sursele proprii ale operatorului economic,
beneficiar final al Ómprumutului intern.
7.5.1. Procedura de contractare de c„tre Ministerul
Finan˛elor Publice a Ómprumuturilor interne de la institu˛ii de
credit ∫i financiare, cu rambursare de la bugetul de stat
Etapele procesului de contractare a Ómprumutului sunt
urm„toarele:
1. fundamentarea deciziei de contractare a unui
Ómprumut intern pentru finan˛area unei investi˛ii/achizi˛ii a
unui ordonator principal de credite.
Ordonatorul principal de credite va prezenta Ministerului
Finan˛elor Publice urm„torul set de documente:
a) hot„r‚rea Guvernului de aprobare a indicatorilor
tehnico-economici ai investi˛iei, dup„ caz;
b) solicitarea de finan˛are sub semn„tura ordonatorului
principal de credite;
c) avizul ordonatorului principal de credite privind
necesitatea ∫i oportunitatea realiz„rii proiectului de investi˛ii
finan˛at integral sau Ón completare din Ómprumuturi interne
contractate de stat ∫i de Ónsu∫ire a indicatorilor tehnicoeconomici ∫i a surselor de finan˛are ale respectivului proiect;
d) documentul de sus˛inere de c„tre ordonatorul
principal de credite c„ proiectul propus face parte din
strategia de dezvoltare a sectorului, pe baza sus˛inerii de
c„tre ordonatorul principal de credite beneficiar;
2. ini˛ierea de c„tre ordonatorul principal de credite ∫i
aprobarea hot„r‚rii Guvernului privind contractarea
Ómprumutului intern. Œn proiectul hot„r‚rii Guvernului se va
preciza cel pu˛in scopul contract„rii Ómprumutului, suma,
moneda ∫i beneficiarul Ómprumutului, precum ∫i prevederi
referitoare la rambursarea Ómprumutului din bugetul de stat,
prin bugetul ordonatorului principal de credite beneficiar al

Ómprumutului, sau din alte surse, dup„ caz. Prin hot„r‚rea
Guvernului se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului ordonatorului principal de credite, Ón
condi˛iile legii;
3. dup„ alocarea intr„rilor de credite interne pentru
proiectul propus spre finan˛are, Ministerul Finan˛elor Publice
demareaz„ procedura de selec˛ie a finan˛atorului, astfel:
a) Ministerul Finan˛elor Publice, prin direc˛ia de
specialitate, Óntocme∫te nota-mandat ∫i stabile∫te comisia
de negociere a Ómprumutului, la care va participa un
reprezentant al ordonatorului principal de credite solicitant;
b) Ministerul Finan˛elor Publice lanseaz„ cererea de
ofert„, care cuprinde caracteristicile specifice Ómprumutului
ce urmeaz„ a fi contractat, Ón concordan˛„ cu prevederile
hot„r‚rii Guvernului prev„zute la pct. 2, precum ∫i termenul
limit„ p‚n„ la care pot fi transmise ofertele. Ofertele care
nu Óntrunesc condi˛iile specificate Ón cererea de ofert„ sunt
descalificate. Cererea de ofert„ va fi avizat„ ∫i de
ordonatorul principal de credite;
c) comisia de negociere analizeaz„ ofertele ∫i stabile∫te
lista scurt„ care va cuprinde institu˛iile de credit ∫i
financiare cu ofertele cele mai avantajoase din punct de
vedere al costurilor, precum ∫i al capacit„˛ii de administrare
∫i realizare a tranzac˛iei Ón termenii propu∫i;
d) organizarea unor Ónt‚lniri de departajare cu institu˛iile de
credit ∫i financiare selectate Ón lista scurt„ pentru actualizarea
∫i eventuala Ómbun„t„˛ire a ofertelor depuse ini˛ial;
e) analiza ofertelor rezultate ∫i Óntocmirea clasamentului
de c„tre comisia de negociere, av‚ndu-se Ón vedere cel
pu˛in urm„toarele: costurile estimate la momentul remiterii
ofertelor c„tre Ministerul Finan˛elor Publice, capacitatea de
administrare ∫i de derulare a tranzac˛iei;
4. semnarea acordului/contractului de Ómprumut ∫i
Óncheierea AIS cu ordonatorul principal de credite. Acordul
de Ómprumut Ó∫i va produce efectele dup„ semnarea AIS
Óntre Ministerul Finan˛elor Publice ∫i ordonatorul principal
de credite beneficiar.
Ministerul Finan˛elor Publice, prin direc˛ia de specialitate,
urm„re∫te Óncadrarea Ómprumutului solicitat Ón plafonul de
Óndatorare public„ aprobat pentru anul respectiv.
7.5.2. Procedura de contractare de c„tre Ministerul
Finan˛elor Publice a Ómprumuturilor interne de la institu˛ii de
credit ∫i financiare, cu rambursare din sursele proprii ale
operatorului economic subÓmprumutat
Etapele procesului de contractare a Ómprumutului sunt
urm„toarele:
1. fundamentarea deciziei de contractare a unui
Ómprumut intern pentru finan˛area unei investi˛ii/achizi˛ii de
c„tre operatorul economic beneficiar ∫i descrierea
caracteristicilor generale ale Ómprumutului ce urmeaz„ a fi
contractat.
Ministerul coordonator ∫i operatorul economic solicitant
vor prezenta Ministerului Finan˛elor Publice urm„torul set
de documente:
a) hot„r‚rea Guvernului de aprobare a indicatorilor
tehnico-economici ai investi˛iei, dup„ caz;
b) documentul de sus˛inere a proiectului din partea
ministerului coordonator Ón sectorul economic Ón care
activeaz„ operatorul economic solicitant ∫i, Ón m„sura
existen˛ei unei strategii sectoriale, Óncadrarea proiectului
respectiv Ón realizarea acesteia;
2. ini˛ierea de c„tre ministerul coordonator ∫i aprobarea
hot„r‚rii Guvernului de autorizare a contract„rii
Ómprumutului intern ∫i a subÓmprumut„rii c„tre operatorul
economic beneficiar. Œn hot„r‚rea Guvernului se va preciza
c„ m„sura de ajutor de stat se acord„ efectiv dup„
primirea deciziei de autorizare din partea Consiliului
Concuren˛ei;
3. dup„ aprobarea hot„r‚rii Guvernului prev„zute la
pct. 2, Ministerul Finan˛elor Publice demareaz„ procedura
de selec˛ie a finan˛atorului, astfel:
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a) Ministerul Finan˛elor Publice, prin direc˛ia de specialitate,
Óntocme∫te nota-mandat ∫i stabile∫te comisia de negociere a
Ómprumutului, la care va participa un reprezentant al
ministerului coordonator ∫i al operatorului economic;
b) Ministerul Finan˛elor Publice lanseaz„ cererea de
ofert„, care cuprinde caracteristicile specifice Ómprumutului
care se inten˛ioneaz„ a fi contractat, Ón concordan˛„ cu
prevederile hot„r‚rii Guvernului prev„zute la pct. 2, precum
∫i termenul limit„ p‚n„ la care pot fi transmise ofertele.
Ofertele care nu Óntrunesc condi˛iile specificate Ón cererea
de ofert„ sunt descalificate;
c) comisia de negociere analizeaz„ ofertele ∫i stabile∫te
lista scurt„ care va cuprinde institu˛iile de credit ∫i
financiare cu ofertele cele mai avantajoase din punct de
vedere al costurilor, precum ∫i al capacit„˛ii de administrare
∫i realizare a tranzac˛iei Ón termenii propu∫i;
d) organizarea unor Ónt‚lniri de departajare cu institu˛iile de
credit ∫i financiare selectate Ón lista scurt„ pentru actualizarea
∫i eventuala Ómbun„t„˛ire a ofertelor depuse ini˛ial;
e) analiza ofertelor rezultate ∫i Óntocmirea clasamentului
de c„tre comisia de negociere, av‚ndu-se Ón vedere cel
pu˛in urm„toarele: costurile estimate la momentul remiterii
ofertelor c„tre Ministerul Finan˛elor Publice, capacitatea de
administrare ∫i de derulare a tranzac˛iei.
Comisia de negociere va informa Ón scris ministerul
coordonator ∫i beneficiarul final asupra rezultatului selec˛iei
de oferte. Ministerul Finan˛elor Publice Ómpreun„ cu
ministerul coordonator ∫i cu beneficiarul final vor ini˛ia
procedura de notificare Ón vederea autoriz„rii de c„tre
Consiliul Concuren˛ei;
4. Ministerul Finan˛elor Publice transmite c„tre Eximbank
o solicitare scris„ pentru a Óncepe analiza operatorului
economic ∫i avizarea solicit„rii de Ómprumut a beneficiarului;
5. Ón cazul ob˛inerii avizului favorabil din partea CIGCCE
∫i al primirii deciziei de autorizare de la Consiliul
Concuren˛ei se procedeaz„ la semnarea acordului/
contractului de Ómprumut ∫i la Óncheierea AIS cu
beneficiarul Ómprumutului, prin care Ministerul Finan˛elor
Publice transfer„ acestuia toate obliga˛iile preluate de la
finan˛ator. Acordul de Ómprumut Ó∫i va produce efectele
dup„ semnarea AIS dintre Ministerul Finan˛elor Publice ∫i
beneficiarul Ómprumutului.
Œn vederea contract„rii Ómprumutului, Ministerul Finan˛elor
Publice, prin direc˛ia de specialitate, urm„re∫te Óncadrarea
Ómprumutului Ón plafonul datoriei publice aprobat pentru
anul respectiv.“
4. La punctul 11, dup„ pozi˛ia 8.2.2 se introduce o nou„
pozi˛ie, pozi˛ia 8.2.3, cu urm„torul cuprins:
î8.2.3. Pentru Ómprumuturile interne contractate direct de
stat ∫i subÓmprumutate, modelul de AIS prev„zut Ón anexa
nr. 1 la prezentele norme va fi adaptat corespunz„tor.“
5. La punctul 16 pozi˛ia 13.2.1, dup„ punctul 3 se
introduce un nou punct, punctul 4, cu urm„torul cuprins:
î4. sumele Óncasate de la beneficiarii de Ómprumuturi cu
garan˛ia statului ∫i de la beneficiarii de subÓmprumuturi
reprezent‚nd ratele de capital, dob‚nzile, comisioanele ∫i
alte costuri aferente Ómprumuturilor garantate sau
subÓmprumutate pl„tite de c„tre Ministerul Finan˛elor
Publice la scaden˛e, Ón numele garantatului sau
subÓmprumutatului.“

6. La punctul 17, pozi˛ia 13.4.3 va avea urm„torul
cuprins:
î13.4.3. Pe baza informa˛iilor primite de la persoanele
juridice beneficiare de Ómprumuturi interne ∫i externe ∫i a
eviden˛elor ˛inute Ón cadrul Ministerului Finan˛elor Publice,
compartimentul de specialitate din cadrul acestuia
Óntocme∫te anual raportul privind modul de constituire ∫i
utilizare a fondului de risc, care se prezint„ pentru
informare ∫i aprobare conducerii ministerului.“
7. La punctul 18, pozi˛iile 15.1, 15.2 ∫i 15.3 vor avea
urm„torul cuprins:
î15.1. Œn condi˛iile legii, garan˛iile de stat pentru
Ómprumuturi reprezint„ obliga˛ii indirecte ale statului rom‚n,
care se exercit„ Ón cazul Ón care beneficiarul Ómprumutului
nu poate s„ achite, Ón Óntregime sau par˛ial, rata de capital,
dob‚nda, comisioanele ∫i/sau alte costuri stabilite Ón
conformitate cu clauzele acordului/contractului de Ómprumut.
15.2. Obliga˛ia de rambursare a Ómprumuturilor
contractate direct de Guvern prin Ministerul Finan˛elor
Publice revine Ministerului Finan˛elor Publice. Acesta poate
delega aceast„ atribu˛ie beneficiarilor finali ai AIS/AISG, Ón
conformitate cu acordul de Ómprumut. Achitarea obliga˛iilor
de plat„ aferente Ómprumuturilor contractate de stat ∫i
subÓmprumutate beneficiarilor finali se va efectua de
ace∫tia din sursele financiare prev„zute Ón actele normative
de aprobare/ratificare a respectivelor Ómprumuturi.
15.3. Œn cazul Ón care beneficiarul de Ómprumut garantat
de stat ∫i/sau contractat de stat ∫i subÓmprumutat nu poate
asigura integral ori par˛ial, la termenele scadente, sumele
necesare Ón vederea ramburs„rii Ómprumutului, pl„˛ii
dob‚nzilor, comisioanelor ∫i/sau a altor costuri aferente
Ómprumutului, acesta va prezenta Ministerului Finan˛elor
Publice o cerere de plat„ prin care Ói solicit„ acestuia s„
pl„teasc„ sumele cuvenite creditorului, conform prevederilor
scrisorilor de garan˛ie, AIS sau AISG, ∫i va proba Ón scris
cu documente de analiz„ justificative, declar‚nd pe propria
r„spundere, cu cel pu˛in 10 zile calendaristice Ónainte de
data scaden˛ei din acordurile de Ómprumut, asupra lipsei
disponibilit„˛ilor b„ne∫ti necesare achit„rii sumelor scadente.
Cererea de plat„ va include ratele de credit datorate,
dob‚nzile, comisioanele ∫i alte costuri, precum ∫i data
scaden˛ei.“
8. La punctul 19, pozi˛iile 17.1 ∫i 17.2 vor avea
urm„torul cuprins:
î17.1. Sumele achitate de Ministerul Finan˛elor Publice
Ón numele beneficiarilor de credite garantate de stat sau de
credite contractate de stat ∫i subÓmprumutate, ca urmare a
lipsei disponibilit„˛ilor financiare ale acestora, se
recupereaz„ de la beneficiarii finali conform prevederilor
legale Ón vigoare.
17.2. Debitelor rezultate din plata de c„tre Ministerul
Finan˛elor Publice a ratelor de capital, dob‚nzilor,
comisioanelor ∫i a altor costuri aferente creditelor, precum
∫i din neplata comisioanelor la fondul de risc li se aplic„
reglement„rile legale Ón vigoare referitoare la colectarea
crean˛elor fiscale.“
Art. II. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 2.415/2004 pentru
aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii datoriei publice nr. 313/2004, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 57 din
18 ianuarie 2005, cu modific„rile ∫i complet„rile aduse prin
prezenta hot„r‚re, se va republica Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 5 aprilie 2006.
Nr. 458.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 880/2005
privind organizarea ∫i func˛ionarea Institutului Diplomatic Rom‚n
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 880/2005
privind organizarea ∫i func˛ionarea Institutului Diplomatic
Rom‚n, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 748 din 17 august 2005, cu complet„rile ulterioare, se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 2 alineatul (1), dup„ litera b) se introduce
o nou„ liter„, litera b1), cu urm„torul cuprins:
îb1) organizarea, la cerere, contra unei taxe de studii, a
unor cursuri Ón vederea form„rii, preg„tirii ∫i perfec˛ion„rii
Ón domeniul rela˛iilor interna˛ionale a unor persoane din
cadrul institu˛iilor administra˛iei publice sau din sistemul
privat, din ˛ar„ ori din str„in„tate;“.
2. La articolul 2 alineatul (2), litera a) va avea urm„torul
cuprins:
îa) organizeaz„ programul de preg„tire ∫i perfec˛ionare
Ón domeniul diplomatic ∫i consular a membrilor Corpului
diplomatic ∫i consular al Rom‚niei ∫i pentru alte categorii
de personal din cadrul Ministerului Afacerilor Externe,
precum ∫i programul de preg„tire Ón domeniul rela˛iilor
interna˛ionale a unor persoane din cadrul institu˛iilor
administra˛iei publice sau din sistemul privat, din ˛ar„ ori
din str„in„tate;“.

3. La articolul 6, dup„ litera d) se introduce o nou„
liter„, litera e), cu urm„torul cuprins:
îe) cursuri de formare, preg„tire ∫i perfec˛ionare Ón
domeniul rela˛iilor interna˛ionale, potrivit art. 2 alin. (1)
lit. b1), inclusiv pentru diploma˛i str„ini, membri ai corpului
diplomatic acreditat Ón Rom‚nia sau recomanda˛i de
ministerele afacerilor externe din statele care Óntre˛in rela˛ii
diplomatice cu Rom‚nia. Atestarea form„rii, preg„tirii ∫i
perfec˛ion„rii profesionale a absolven˛ilor se face prin
eliberarea de certificate de absolvire a cursurilor.
Finalizarea acestor cursuri nu confer„ absolven˛ilor
drepturile prev„zute de Statutul Corpului diplomatic ∫i
consular al Rom‚niei.“
4. Alineatul (2) al articolului 8 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Veniturile proprii ale Institutului Diplomatic Rom‚n
se pot constitui ∫i din sponsoriz„ri, dona˛ii ale persoanelor
fizice ∫i juridice din ˛ar„ ∫i din str„in„tate, taxe pentru
serviciile de formare, preg„tire ∫i perfec˛ionare profesional„
∫i pentru serviciile de furnizare de expertiz„ oferite Ón afara
Ministerului Afacerilor Externe, precum ∫i din publica˛ii,
programe de asisten˛„ extern„, contracte de cercetare sau
alte surse, potrivit legisla˛iei Ón vigoare.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 12 aprilie 2006.
Nr. 470.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unei p„r˛i dintr-un imobil ∫i a terenului aferent, proprietate public„ a statului,
din administrarea Casei Jude˛ene de Pensii Bistri˛a-N„s„ud Ón administrarea
Agen˛iei Jude˛ene pentru Ocuparea For˛ei de Munc„ Bistri˛a-N„s„ud
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫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 unei p„r˛i dintr-un
imobil ∫i a terenului aferent, proprietate public„ a statului,
situate Ón municipiul Bistri˛a, av‚nd datele de identificare
prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re, din administrarea Casei Jude˛ene de Pensii

Bistri˛a-N„s„ud Ón administrarea Agen˛iei Jude˛ene pentru
Ocuparea For˛ei de Munc„ Bistri˛a-N„s„ud.
Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului ∫i a terenului
aferent ce se transmit potrivit art. 1 se face pe baz„ de
protocol Óncheiat Óntre cele dou„ p„r˛i, 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

Bucure∫ti, 12 aprilie 2006.
Nr. 471.

Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
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ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a p„r˛ii de imobil ∫i a terenului aferent, proprietatea public„ a statului, care se transmit din administrarea
Casei Jude˛ene de Pensii Bistri˛a-N„s„ud Ón administrarea Agen˛iei Jude˛ene
pentru Ocuparea For˛ei de Munc„ Bistri˛a-N„s„ud
Adresa p„r˛ii din imobil
care se transmite

Municipiul Bistri˛a,
Bd. Republicii nr. 22,
jude˛ul Bistri˛a-N„s„ud

Persoana juridic„ de la care
se transmite partea din imobil

Casa Jude˛ean„ de
Pensii Bistri˛a-N„s„ud

Persoana juridic„ la care
se transmite partea din imobil

Agen˛ia Jude˛ean„
pentru Ocuparea For˛ei
de Munc„ Bistri˛a-N„s„ud

Caracteristici tehnice ale p„r˛ii din imobil

Suprafa˛a imobilului = 1.202,82 m 2
Suprafa˛a terenului aferent = 2.716,50 m2
Cod 8.29.06
Nr. M.F.P. 149.948 (par˛ial)

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil din domeniul privat al statului
∫i din administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor Ón domeniul privat al comunei Doroban˛i
∫i Ón administrarea Consiliului Local al Comunei Doroban˛i, jude˛ul Arad
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea cu titlu gratuit a unui
imobil, av‚nd datele de identificare prev„zute Ón anexa care
face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul
privat al statului ∫i din administrarea Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor Ón domeniul privat al comunei
Doroban˛i ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Comunei

Doroban˛i, jude˛ul Arad, Ón scopul Ónfiin˛„rii unui centru
social pentru v‚rstnici.
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 administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 12 aprilie 2006.
Nr. 476.

ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite cu titlu gratuit din domeniul privat al statului ∫i din administrarea
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor Ón domeniul privat al comunei Doroban˛i ∫i Ón administrarea
Consiliului Local al Comunei Doroban˛i, jude˛ul Arad
Locul unde este situat
imobilul care se transmite

Comuna Doroban˛i,
extravilan, jude˛ul Arad

Persoana juridic„ de la care
se transmite imobilul

Statul rom‚n,
din administrarea
Ministerului Administra˛iei
∫i Internelor

Persoana juridic„ la care
se transmite imobilul

Comuna Doroban˛i,
jude˛ul Arad, Ón
administrarea Consiliului
Local al Comunei
Doroban˛i

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Suprafa˛a construit„ = 743,05 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 1.052,95 m2
Suprafa˛a terenului = 15.340 m2
Valoarea de inventar = 4.580 lei (RON)
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DECIZII

ALE

PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind constituirea Comitetului de coordonare pentru Programul multianual PHARE 2004—2006,
denumit îAccelerarea implement„rii Strategiei na˛ionale de Ómbun„t„˛ire a situa˛iei romilor“
Œn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Art. 1. — Œn vederea respect„rii angajamentelor Guvernului
Rom‚niei asumate pentru implementarea Programului
multianual PHARE 2004—2006 destinat Ómbun„t„˛irii situa˛iei
romilor, se constituie Comitetul de coordonare pentru
Programul multianual PHARE 2004—2006, denumit îAccelerarea
implement„rii Strategiei na˛ionale de Ómbun„t„˛ire a situa˛iei
romilor“, denumit Ón continuare Comitetul de coordonare.
Art. 2. — Comitetul de coordonare este format din
reprezentan˛i ai Unit„˛ii implementare program din cadrul
Secretariatului General al Guvernului ∫i reprezentan˛i ai
urm„toarelor institu˛ii implicate Ón implementarea
Programului multianual PHARE 2004—2006:
1. Agen˛ia Na˛ional„ pentru Romi;
2. Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii;
3. Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor;
4. Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei;
5. Ministerul S„n„t„˛ii;
6. Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului;
7. Ministerul Justi˛iei;
8. Ministerul Finan˛elor Publice;
9. Consiliul Na˛ional pentru Combaterea Discrimin„rii.
Art. 3. — Pre∫edintele Comitetului de coordonare este
domnul Victor Giosan, secretar de stat Ón cadrul Secretariatului
General al Guvernului, coordonator al Unit„˛ii implementare
program din cadrul Secretariatului General al Guvernului.
Art. 4. — (1) Œn termen de 3 zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei decizii, institu˛iile prev„zute la art. 2 vor
comunica Secretariatului General al Guvernului numele
reprezentan˛ilor desemna˛i Ón cadrul Comitetului de coordonare.
(2) Componen˛a nominal„ a Comitetului de coordonare
se aprob„ prin ordin al ministrului delegat pentru
coordonarea Secretariatului General al Guvernului, Ón termen
de 5 zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii.
Art. 5. — Sarcinile ∫i Óndatoririle specifice ale
Comitetului de coordonare includ urm„toarele:
a) s„ asigure coordonarea implement„rii proiectelor finan˛ate
din fonduri comunitare Ón cadrul Programului multianual PHARE

2004—2006, denumit îAccelerarea implement„rii Strategiei
na˛ionale de Ómbun„t„˛ire a situa˛iei romilor“;
b) s„ ofere expertiz„ tehnic„ pentru implementarea
programului;
c) s„ asigure coordonarea corespunz„toare a
componentelor programului;
d) s„ asigure respectarea, la termen, a angajamentelor
Guvernului Rom‚niei Ón implementarea programului.
Art. 6. — Comitetul de coordonare se va Óntruni la
solicitarea pre∫edintelui, lunar sau ori de c‚te ori este
necesar, Ón plen, precum ∫i Ón grupuri de lucru constituite
din reprezentan˛ii institu˛iilor publice prev„zute la art. 2, Ón
func˛ie de subcomponentele Programului multianual PHARE
2004—2006.
Art. 7. — La lucr„rile Comitetului de coordonare ∫i ale
grupurilor de lucru pot participa, Ón calitate de invitat,
reprezentan˛i ai organiza˛iilor neguvernamentale, ai
institutelor de cercetare, ai organiza˛iilor na˛ionale sau
interna˛ionale cu experien˛„ Ón domeniu, precum ∫i orice
alte persoane a c„ror prezen˛„ este considerat„ util„.
Art. 8. — (1) Œn termen de 30 de zile de la data intr„rii
Ón vigoare a prezentei decizii, Comitetul de coordonare va
elabora proiectul regulamentului de organizare ∫i func˛ionare
a acestuia, care se aprob„ prin ordin al ministrului delegat
pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
(2) Atribu˛iile ∫i responsabilit„˛ile specifice fiec„reia dintre
institu˛iile publice prev„zute la art. 2 se stabilesc prin
Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a Comitetului de
coordonare.
Art. 9. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii
se abrog„ Decizia primului-ministru nr. 27/2006 privind
constituirea Comitetului de coordonare pentru accelerarea
implement„rii Strategiei Guvernului Rom‚niei de
Ómbun„t„˛ire a situa˛iei romilor, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 240 din 17 martie 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Mihai Alexandru Voicu
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu

Bucure∫ti, 13 aprilie 2006.
Nr. 41.
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