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ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 288/2006 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonan˛e,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„.
CAPITOLUL I

publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,

Dispozi˛ii generale

nr. 1.151 ∫i nr. 1.151 bis din 19 decembrie 2005, cu

Art. 1. — Bugetul de stat pe anul 2006, aprobat prin
Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,

modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se
completeaz„ potrivit prevederilor prezentei ordonan˛e.
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Art. 2. — La veniturile bugetului de stat pe anul 2006
se aprob„ urm„toarele influen˛e:
— milioane lei —
VENITURI — TOTAL

din care:
Venituri curente
din acestea:
Venituri fiscale
din care:
Impozit pe venitul reprezentan˛elor
din Rom‚nia ale societ„˛ilor comerciale ∫i organiza˛iilor economice
str„ine
Taxa pe valoarea ad„ugat„
din care:
Sume defalcate din taxa pe
valoarea ad„ugat„ (se scad)
Impozit pe comer˛ul exterior
∫i tranzac˛iile interna˛ionale
Venituri nefiscale
din care:
Diverse venituri

731,0
731,0
539,0

30,5
1.451,0

–972,5
30,0
192,0
192,0

Art. 3. — Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2006 se
majoreaz„ cu suma de 1.696,2 milioane lei, din care:
103,0 milioane lei la cheltuieli de personal, 41,2 milioane
lei la bunuri ∫i servicii, 130,0 milioane lei la subven˛ii,
423,9 milioane lei la transferuri, 200,0 milioane lei la fondul
de rezerv„ ∫i 798,1 milioane lei la cheltuieli de capital.
Art. 4. — (1) Se suplimenteaz„ bugetele urm„torilor
ordonatori principali de credite:
a) Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii, cu suma de 715,4
milioane lei la capitolul îŒnv„˛„m‚nt“, titlul îActive
nefinanciare“;
b) Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei, cu
suma de 431,3 milioane lei la capitolul îAsigur„ri ∫i
asisten˛„ social„“, astfel: 372,9 milioane lei la titlul
îAsisten˛„ social„“ ∫i 58,4 milioane lei la titlul îTransferuri
Óntre unit„˛i ale administra˛iei publice“, din care 0,4 milioane
lei la alineatul îTransferuri c„tre institu˛ii publice“ ∫i 58,0
milioane lei la alineatul îFinan˛area drepturilor acordate
persoanelor cu handicap“. Suma de 58,0 milioane lei se
repartizeaz„ pe jude˛e potrivit anexei nr. 1;
c) Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor, cu suma de
245,9 milioane lei, din care: 100,0 milioane lei la titlul
îCheltuieli de personal“, 41,2 milioane lei la titlul îBunuri ∫i
servicii“, 1,0 milioane lei la titlul îAlte transferuri“, 69,5
milioane lei la titlul îAsisten˛„ social„“ ∫i 34,2 milioane lei
la titlul îActive nefinanciare“. Suma de 245,9 milioane lei
se repartizeaz„ la urm„toarele capitole bugetare: îAutorit„˛i
publice ∫i ac˛iuni externe“ 3,2 milioane lei, îOrdine public„
∫i siguran˛„ na˛ional„“ 164,7 milioane lei, îŒnv„˛„m‚nt“ 8,0
milioane lei ∫i îAsigur„ri ∫i asisten˛„ social„“ 70,0 milioane
lei;
d) Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale,
cu suma de 130,0 milioane lei la capitolul îAgricultur„,
silvicultur„, piscicultur„ ∫i v‚n„toare“, la titlul îSubven˛ii“,
articolul îSprijinirea produc„torilor agricoli“;

e) Ministerul S„n„t„˛ii Publice, cu suma de 77,0
milioane lei la capitolul îS„n„tate“, din care 3,0 milioane
lei la titlul îCheltuieli de personal“, 1,8 milioane lei la
îTransferuri c„tre institu˛ii publice“, 105,6 milioane lei la
îTransferuri pentru finan˛area investi˛iilor la spitale“, ∫i se
diminueaz„ cu 29,7 milioane lei la titlul îActive
nefinanciare“, 2,8 milioane lei la alineatul îPrograme pentru
s„n„tate“ ∫i 0,9 milioane lei la alineatul îAparatur„
medical„ ∫i echipamente de comunica˛ii Ón urgen˛„“;
f) Serviciul Rom‚n de Informa˛ii, cu suma de 71,7
milioane lei la capitolul îOrdine public„ ∫i siguran˛„
na˛ional„“, titlul îActive nefinanciare“;
g) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor, cu suma de 18,4 milioane lei la
capitolul îAgricultur„, silvicultur„, piscicultur„ ∫i v‚n„toare“
la titlul îTransferuri Óntre unit„˛i ale administra˛iei publice“,
alineatul îTransferuri c„tre institu˛ii publice“;
h) Curtea de Conturi, cu suma de 6,5 milioane lei, Ón
vederea achizi˛ion„rii unui imobil destinat func˛ion„rii
Autorit„˛ii de Audit;
i) Ministerul Finan˛elor Publice — Ac˛iuni generale, cu
suma de 200,0 milioane lei la Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2006. Se diminueaz„ cu
suma de 200,0 milioane lei titlul îTransferuri Óntre unit„˛i
ale administra˛iei publice“ reprezent‚nd îPl„˛i Ón contul
creditelor garantate ∫i/sau subÓmprumutate“.
(2) Se redistribuie Ón cadrul bugetului aprobat pe anul
2006 pentru Ministerul Afacerilor Externe, la capitolul
îAutorit„˛i publice ∫i ac˛iuni externe“, titlul îCheltuieli de
personal“, suma de 50,0 mii lei, de la îAlte drepturi
salariale Ón bani“ la îPrime de asigurare via˛„ pl„tite de
angajator pentru angaja˛i“.
(3) Sumele aprobate Ón anexa nr. 3/27/14 îBugetul
institu˛iilor publice finan˛ate integral sau par˛ial din venituri
proprii/activit„˛i finan˛ate integral din venituri proprii pe
capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole
∫i alineate, dup„ caz, pe anul 2006“ la bugetul Ministerului
Culturii ∫i Cultelor se suplimenteaz„ cu 1,8 milioane lei at‚t
la partea de venituri, c‚t ∫i la partea de cheltuieli. Din
suma prev„zut„ la partea de cheltuieli, 0,1 milioane lei se
utilizeaz„ la titlul îActive nefinanciare“, alineatul îMobilier,
aparatur„ birotic„ ∫i alte active corporale“.
(4) Sumele aprobate Ón anexa nr. 3/2701/14 îBugetul
institu˛iilor publice ∫i activit„˛ilor finan˛ate integral sau par˛ial
din venituri proprii pe anul 2006“ la bugetul Ministerului
Culturii ∫i Cultelor, pentru Administra˛ia Fondului Cultural
Na˛ional, se suplimenteaz„ cu 10,6 milioane lei la capitolul
îSubven˛ii de la alte administra˛ii“, subcapitolul îSubven˛ii
pentru institu˛ii publice“ ∫i cu aceea∫i sum„ se
suplimenteaz„ cheltuielile.
Art. 5. — (1) Se diminueaz„ cu suma de 219,5
milioane lei sumele alocate din credite externe pe anul
2006 la urm„torii ordonatori principali de credite: Ministerul
Administra˛iei ∫i Internelor, cu suma de 145,9 milioane lei,
Serviciul Rom‚n de Informa˛ii, cu suma de 55,2 milioane
lei, ∫i Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor, cu suma de 18,4 milioane lei.
(2) Se diminueaz„ cu suma de 16,5 milioane lei sumele
alocate din credite interne la Serviciul Rom‚n de Informa˛ii.
Art. 6. — Deficitul bugetului de stat pe anul 2006 se
stabile∫te Ón sum„ de 8.012,5 milioane lei.
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CAPITOLUL II

CAPITOLUL III

Dispozi˛ii referitoare la bugetele locale

Dispozi˛ii finale

Art. 7. — (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea
ad„ugat„ pentru finan˛area cheltuielilor descentralizate la
nivelul jude˛elor ∫i municipiului Bucure∫ti, pentru sus˛inerea
sistemului de protec˛ie a copilului ∫i pentru Ónv„˛„m‚nt
special, se majoreaz„ cu 75,3 milioane lei, potrivit anexei
nr. 2.
(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea ad„ugat„
pentru finan˛area cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, ora∫elor, municipiilor ∫i sectoarelor municipiului
Bucure∫ti, aferente finan˛„rii cheltuielilor de personal din
institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat, se
majoreaz„ cu 389,7 milioane lei, potrivit anexei nr. 3.
(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea ad„ugat„
pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, ora∫elor,
municipiilor ∫i jude˛elor se majoreaz„ cu 307,5 milioane lei,
potrivit anexei nr. 4, din care 7,5 milioane lei se aloc„
bugetului local al ora∫ului Sinaia pentru obiectivul de
investi˛ii îDezvoltarea zonei turistice Sinaia, Perla Carpa˛ilor —
Realizarea instala˛iei de transport pe cablu tip telescaun
pentru transportul turi∫tilor de la Cota 998 la Cota 1400“.
(4) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea
ad„ugat„ prev„zute la alin. (2), destinate finan˛„rii
cheltuielilor de personal din institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt
preuniversitar de stat, pe comune, ora∫e, municipii ∫i
sectoarele municipiului Bucure∫ti, dup„ caz, se face de
consiliul jude˛ean, respectiv de Consiliul General al
Municipiului Bucure∫ti, prin hot„r‚re, dup„ consultarea
primarilor ∫i cu asisten˛a tehnic„ de specialitate a direc˛iei
generale a finan˛elor publice ∫i a inspectoratului ∫colar
jude˛ean sau al municipiului Bucure∫ti.
(5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea
ad„ugat„, prev„zute la alin. (3), pe unit„˛i administrativteritoriale se face potrivit prevederilor Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 45/2003 privind finan˛ele publice
locale, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 108/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(6) Sumele defalcate din taxa pe valoarea ad„ugat„
pentru finan˛area Programului de dezvoltare a infrastructurii
din spa˛iul rural se suplimenteaz„ cu 200,0 milioane lei,
care se vor repartiza pe jude˛e ∫i proiecte eligibile prin
hot„r‚re a Guvernului, potrivit prevederilor art. 8 alin. (2)
din Ordonan˛a Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea
Programului de dezvoltare a infrastructurii din spa˛iul rural.

Art. 8. — Dup„ alineatul (3) al articolului 10 din Legea
bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se introduce un nou
alineat, alineatul (31), cu urm„torul cuprins:
î(31) Din suma prev„zut„ la alin. (3) se aprob„ plata
sumei de 818.657,9 lei, stabilit„ Ón baza Deciziei Civile
nr. 2.334 din 20 iunie 2006, pronun˛at„ de Œnalta Curte de
Casa˛ie ∫i Justi˛ie — Sec˛ia contencios administrativ ∫i
fiscal, definitiv„ ∫i irevocabil„, reprezent‚nd diferen˛a de
bonifica˛ie de dob‚nd„ pentru Societatea Comercial„
SEVERNAV — S.A. Aceast„ sum„ va fi achitat„ de
EXIMBANK din fondul destinat stimul„rii opera˛iunilor de
comer˛ exterior constituit potrivit prevederilor art. 10 lit. c)
din Legea nr. 96/2000 privind organizarea ∫i func˛ionarea
B„ncii de Export—Import a Rom‚niei EXIMBANK — S.A.,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.“
Art. 9. — La articolul 18 alineatul (2) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 52/2006 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2006, dup„ litera k) se introduce
o nou„ liter„, litera l), cu urm„torul cuprins:
îl) achizi˛ionarea de autoturisme de c„tre Camera
Deputa˛ilor, precum ∫i de autoturisme de teren de c„tre
Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor.“
Art. 10. — (1) Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor
Publice s„ introduc„ modific„rile prev„zute Ón prezenta
ordonan˛„ Ón volumul ∫i Ón structura bugetului de stat, ale
bugetelor fondurilor alocate din credite externe, respectiv
din credite interne, Ón bugetele Cur˛ii de Conturi,
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, Ministerului Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei, Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, Ministerului Educa˛iei ∫i
Cercet„rii, Ministerului S„n„t„˛ii Publice, Serviciului Rom‚n
de Informa˛ii, Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor ∫i Ministerului Finan˛elor
Publice — Ac˛iuni generale, pe anul 2006.
(2) Se autorizeaz„ Ministerul Afacerilor Externe,
Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i ordonatorii principali de
credite prev„zu˛i la alin. (1) s„ detalieze influen˛ele
aprobate ∫i s„ introduc„ modific„rile prev„zute Ón prezenta
ordonan˛„ Ón bugetele lor ∫i Ón anexele la acestea pe anul
2006.
Art. 11. — Anexele nr. 1—4*) fac parte integrant„ din
prezenta ordonan˛„.
Art. 12. — Prezenta ordonan˛„ intr„ Ón vigoare la 3 zile
de la data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 30 august 2006.
Nr. 46.
*) Anexele nr. 1—4 sunt reproduse Ón facsimil.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√
pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 63/1999
cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Rom‚niei
de c„tre Comunitatea European„, precum ∫i a fondurilor de cofinan˛are aferente acestora
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 1 pct. I.7 din Legea nr. 288/2006 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonan˛e,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„.
Art. I. — Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor
nerambursabile alocate Rom‚niei de c„tre Comunitatea
European„, precum ∫i a fondurilor de cofinan˛are aferente
acestora, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 215 din 17 mai 1999, aprobat„ prin Legea
nr. 22/2000, cu modific„rile ulterioare, se modific„ ∫i se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 1, litera d) va avea urm„torul cuprins:
îd) structuri de implementare — agen˛ii de implementare,
precum ∫i alte entit„˛i cu atribu˛ii de implementare ∫i
gestionare a contribu˛iei financiare a Comunit„˛ii Europene,
prev„zute Ón memorandumuri de finan˛are ∫i/sau Ón acorduri
de finan˛are, Ón Acordul multianual de finan˛are SAPARD
sau Ón alte documente, Óncheiate ori convenite Óntre
Comisia Comunit„˛ii Europene ∫i Guvernul Rom‚niei;“.
2. La articolul 1, dup„ litera d) se introduce o nou„
liter„, litera e), cu urm„torul cuprins:
îe) debite fa˛„ de Comunitatea European„ — sume
datorate bugetului Comunit„˛ii Europene, stabilite Ón baza
memorandumurilor de finan˛are ∫i/sau acordurilor de
finan˛are, a Acordului multianual de finan˛are SAPARD sau
a altor documente, Óncheiate ori convenite Óntre Comisia
Comunit„˛ii Europene ∫i Guvernul Rom‚niei.“
3. La articolul 5 alineatul (11), litera c) va avea urm„torul
cuprins:
îc) sume necesare pentru achitarea Ón termenul indicat
de Comisia European„ a debitelor fa˛„ de Comunitatea
European„, inclusiv a major„rilor de Ónt‚rziere aferente, Ón
cazul Ón care acestea nu pot fi recuperate ∫i/sau achitate
la timp de c„tre:
— structurile de implementare din administra˛ia public„,
Ón cazul Ón care nu se pot aplica prevederile art. 5
alin. (31);
— alte entit„˛i debitoare c„tre bugetul Comunit„˛ii
Europene, Ón cazul Ón care nu se pot aplica prevederile
art. 5 alin. (31).“
4. La articolul 5 alineatul (11), litera d) se abrog„.
5. La articolul 5 alineatul (11), litera e) va avea urm„torul
cuprins:
îe) sume necesare continu„rii finan˛„rii proiectelor/
programelor PHARE, ISPA, SAPARD p‚n„ la recuperarea
de la debitori a sumelor re˛inute de Comisia European„ din
fondurile alocate acestor programe, ca urmare a neachit„rii
unor debite datorate Comunit„˛ii Europene.“

6. Dup„ alineatul (3) al articolului 5 se introduce un nou
alineat, alineatul (31), cu urm„torul cuprins:
î(3 1) La propunerea structurilor de implementare, Ón
cazul nerecuper„rii la termen a debitelor de la
contractori/beneficiari, sau la propunerea altor entit„˛i
debitoare c„tre bugetul Comunit„˛ii Europene, ordonatorul
principal de credite are obliga˛ia s„ includ„ la alineatele de
cheltuieli bugetare deja existente: Programe comunitare,
Programe PHARE ∫i alte programe cu finan˛are
nerambursabil„, Programe ISPA, Programe SAPARD, dup„
caz, ∫i sumele necesare achit„rii c„tre Ministerul Finan˛elor
Publice sau direct Comisiei Europene a debitelor datorate
bugetului Comunit„˛ii Europene, precum ∫i a major„rilor de
Ónt‚rziere. Alocarea acestor sume Ón bugetele ordonatorilor
principali de credite se realizeaz„ fie cu ocazia legii de
rectificare bugetar„, fie prin vir„ri de credite bugetare de la
celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluia∫i capitol sau
de la alte capitole, dup„ caz, Ón cursul Óntregului an.
Sumele alocate Ón acest scop nu pot fi realocate pentru
alte destina˛ii.“
7. Alineatele (4) ∫i (5) ale articolului 5 vor avea
urm„torul cuprins:
î(4) Sumele pl„tite de la bugetul de stat Ón scopul
achit„rii debitelor prev„zute la alin. (1 1 ) lit. c) se
recupereaz„ de la structurile de implementare din
administra˛ia public„ sau, dup„ caz, de la alte entit„˛i
debitoare c„tre bugetul Comunit„˛ii Europene ∫i se
returneaz„ Ministerului Finan˛elor Publice pentru a fi
utilizate Ón scopul acoperirii altor debite datorate bugetului
Comunit„˛ii Europene.
(5) Sumele pl„tite de la bugetul de stat Ón scopul
achit„rii debitelor prev„zute la alin. (31) se recupereaz„ de
la contractori/beneficiari, conform Ordonan˛ei Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„, republicat„,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare. Cu valoarea
sumelor pl„tite ∫i recuperate Ón anul curent se reÓntregesc
creditele bugetare ale bugetelor din care acestea au fost
acordate. Sumele pl„tite Ón anul curent ∫i recuperate Ón anii
urm„tori se fac venit la bugetul din care acestea au fost
acordate.“
Art. II. — Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor
nerambursabile alocate Rom‚niei de c„tre Comunitatea
European„, precum ∫i a fondurilor de cofinan˛are aferente
acestora, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 215 din 17 mai 1999, aprobat„ prin Legea nr. 22/2000,
cu modific„rile ulterioare, precum ∫i cu modific„rile ∫i
complet„rile aduse prin prezenta ordonan˛„, dup„

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 745/31.VIII.2006
aprobarea acesteia prin lege, se va republica Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, d‚ndu-se textelor o nou„
numerotare.
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Art. III. — Prezenta ordonan˛„ intr„ Ón vigoare la 3 zile
de la data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Ministrul integr„rii europene,
Anca Daniela Boagiu

Bucure∫ti, 30 august 2006.
Nr. 47.

GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√
pentru modificarea Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea
∫i func˛ionarea comitetului european de Óntreprindere
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 1 pct. VI.12 din Legea nr. 288/2006 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonan˛e,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„.
Art. I. — Legea nr. 217/2005 privind constituirea,
organizarea ∫i func˛ionarea comitetului european de
Óntreprindere, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 628 din 19 iulie 2005, se modific„ dup„ cum
urmeaz„:
1. La articolul 4, punctele 1 ∫i 3 vor avea urm„torul
cuprins:
î1. Óntreprindere — o Óntreprindere public„ sau privat„
care desf„∫oar„ o activitate economic„, cu scop lucrativ
sau nu;
..............................................................................................
3. reprezentan˛ii salaria˛ilor — reprezentan˛ii organiza˛iilor
sindicale sau persoanele alese ∫i mandatate s„ reprezinte
salaria˛ii, potrivit legii ∫i/sau practicii na˛ionale;“.
2. La articolul 5 alineatul (1), litera a) va avea urm„torul
cuprins:
îa) Óntreprinderilor de dimensiune comunitar„ ∫i
grupurilor de Óntreprinderi de dimensiune comunitar„ care
au conducerea central„ Ón Rom‚nia sau Óntr-un alt stat

membru al Uniunii Europene sau al Spa˛iului Economic
European;“.
3. Articolul 6 se abrog„.
4. La articolul 42, alineatul (1) va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 42. — (1) Membrii grupului special de negociere,
ai comitetului european de Óntreprindere ∫i reprezentan˛ii
salaria˛ilor angaja˛i Ón Rom‚nia beneficiaz„, Ón exercitarea
func˛iilor lor, de drepturile prev„zute de legisla˛ia Ón vigoare
pentru reprezentan˛ii salaria˛ilor ∫i pentru persoanele alese
Ón organele de conducere ale organiza˛iilor sindicale.“
Art. II. — Legea nr. 217/2005 privind constituirea,
organizarea ∫i func˛ionarea comitetului european de
Óntreprindere, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 628 din 19 iulie 2005, cu modific„rile aduse
prin prezenta ordonan˛„, va fi republicat„ dup„ aprobarea
acesteia prin lege, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.
Art. III. — Prezenta ordonan˛„ intr„ Ón vigoare la 3 zile
de la publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul integr„rii europene,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 30 august 2006.
Nr. 48.

GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√
pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de munc„
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 1 pct. VI.13 din Legea nr. 288/2006 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonan˛e,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„.
Art. I. — Legea nr. 203/1999 privind permisele de
munc„, republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 544 din 17 iunie 2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„
cum urmeaz„:
1. Dup„ articolul 3 se introduce un nou articol,
articolul 31, cu urm„torul cuprins:

îArt. 31. — (1) Œn situa˛ia Ón care un angajator persoan„
juridic„ cu sediul Ón Rom‚nia ori o reprezentan˛„, sucursal„
sau filial„ din Rom‚nia a unei persoane juridice cu sediul
Ón str„in„tate face dovada realiz„rii unor investi˛ii directe cu
impact semnificativ Ón economie, Ón sensul prevederilor
Legii nr. 332/2001 privind promovarea investi˛iilor directe cu
impact semnificativ Ón economie, cu modific„rile ulterioare,
Ón care lucr„torul deta∫at are o implicare direct„ ∫i

16

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 745/31.VIII.2006

necesar„, perioada pentru care acesta desf„∫oar„
activitatea pe teritoriul Rom‚niei poate fi prelungit„ p‚n„ la
3 ani.
(2) Œn temeiul prevederilor acordurilor, conven˛iilor sau
Ón˛elegerilor interna˛ionale la care Rom‚nia este parte,
perioada pentru care lucr„torul deta∫at desf„∫oar„
activitatea pe teritoriul Rom‚niei poate fi prelungit„ Ón
condi˛iile ∫i situa˛iile prev„zute Ón mod expres de acestea.
(3) Prevederile art. 2 lit. f) referitoare la perioada pentru
care lucr„torul deta∫at poate s„ desf„∫oare activitate pe
teritoriul Rom‚niei nu se aplic„ Ón cazul cet„˛enilor str„ini
angaja˛i ai persoanelor juridice stabilite Ón unul dintre
statele membre ale Uniunii Europene sau Ón unul dintre
statele semnatare ale Acordului privind Spa˛iul Economic
European.“
2. La articolul 4 alineatul (2), litera b) va avea urm„torul
cuprins:
îb) Permis de munc„ de tip B (lucr„tori deta∫a˛i) — d„
dreptul titularului s„ presteze munc„, Ón condi˛iile legii, Ón

baza deciziei de deta∫are de la un angajator persoan„
juridic„ str„in„ la un angajator persoan„ juridic„ din
Rom‚nia ori la o reprezentan˛„, sucursal„ sau filial„ din
Rom‚nia a unei persoane juridice cu sediul Ón str„in„tate;“.
3. La articolul 6, dup„ litera i) se introduce o nou„
liter„, litera j), cu urm„torul cuprins:
îj) str„inii membri de familie ai cet„˛enilor rom‚ni.“
4. La articolul 8 alineatul (1), litera c) va avea urm„torul
cuprins:
îc) fac dovada faptului c„ sunt ap˛i din punct de vedere
medical s„ desf„∫oare activitatea respectiv„ ∫i nu au
antecedente penale, Ón cazul func˛iilor pentru a c„ror
ocupare legisla˛ia din Rom‚nia prevede aceast„ condi˛ie;“.
5. La articolul 15, dup„ alineatul (3) se introduce un
nou alineat, alineatul (4), cu urm„torul cuprins:
î(4) Prevederile art. 6 lit. j) se aplic„ de la data ader„rii
Rom‚niei la Uniunea European„.“
Art. II. — Prezenta ordonan˛„ intr„ Ón vigoare la 3 zile
de la publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul integr„rii europene,
Anca Daniela Boagiu

Bucure∫ti, 30 august 2006.
Nr. 49.

GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√
pentru modificarea alin. (2) al art. 11 din Legea nr. 231/2005
privind stimularea investi˛iilor Ón agricultur„
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 288/2006 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonan˛e,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„.
Art. I. — Alineatul (2) al articolului 11 din Legea
nr. 231/2005 privind stimularea investi˛iilor Ón agricultur„,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 608 din 13 iulie 2005, se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Nivelul reducerii sumei de rambursat prev„zute la
alin. (1) poate fi de p‚n„ la 50% din volumul creditului

acordat, diferen˛iat Ón func˛ie de tipul proiectului de investi˛ii.
Nivelul acestuia, condi˛iile ∫i modul de acordare se
stabilesc ∫i se aprob„ periodic, prin hot„r‚re a Guvernului,
la propunerea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale.“
Art. II. — Prezenta ordonan˛„ intr„ Ón vigoare la 3 zile
de la data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 30 august 2006.
Nr. 51.

Contrasemneaz„:
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
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