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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 570
din 19 septembrie 2006

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 41 alin. (1) ∫i (2)
din Legea nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 41 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea
privatiz„rii, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„
îLactis“ — S.A. Ia∫i Ón Dosarul nr. 7.093/2005 al Cur˛ii de
Apel Ia∫i — Sec˛ia comercial„.
La apelul nominal lipsesc p„r˛ile. Procedura de citare a
fost legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca
neÓntemeiat„.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 27 februarie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 7.093/2005, Curtea de Apel Ia∫i — Sec˛ia
comercial„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 41 alin. (1) ∫i (2) din
Legea nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru
accelerarea privatiz„rii. Excep˛ia a fost ridicat„ de
Societatea Comercial„ îLactis“ — S.A. Ia∫i.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, se sus˛ine
c„ textele de lege criticate contravin dispozi˛iilor art. 44
alin. (1) ∫i (2) din Constitu˛ie, referitoare la garantarea
∫i ocrotirea dreptului de proprietate ∫i a propriet„˛ii private.
Se arat„, Ón acest sens, c„ Ón timpul derul„rii
contractului de v‚nzare-cump„rare de ac˛iuni pot interveni
modific„ri ale structurii ac˛ionarilor, Ón sensul cump„r„rii
ac˛iunilor societ„˛ii de orice alt„ persoan„, astfel Ónc‚t
reÓnregistrarea ca ac˛ionar cu Óntreg pachetul de ac˛iuni
prev„zut Ón contractul de v‚nzare-cump„rare a institu˛iei
publice implicate Ón procesul de privatizare, Ón temeiul
dispozi˛iilor legale criticate, constituie o Ónc„lcare a dreptului
de proprietate al ac˛ionarilor existen˛i. De asemenea, se
sus˛ine c„ prevederile art. 41 alin. (2) din Legea
nr. 137/2002 contravin dispozi˛iilor constitu˛ionale cuprinse
Ón art. 15 alin. (2), deoarece, Ón opinia autoarei excep˛iei,
se aplic„ ∫i contractelor de v‚nzare-cump„rare de ac˛iuni
Óncheiate Ónainte de intrarea Ón vigoare a actului normativ
criticat.
Curtea de Apel Ia∫i — Sec˛ia comercial„ apreciaz„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„.
Potrivit 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.
Guvernul consider„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ dispozi˛iile legale
criticate sunt constitu˛ionale, invoc‚nd jurispruden˛a Cur˛ii
Constitu˛ionale Ón materie.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate ridicate.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), 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 reprezint„
prevederile art. 41 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 137/2002
privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 215
din 28 martie 2002, modificate prin art. I pct. 16 din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 208/2002 pentru
modificarea ∫i completarea Legii nr. 137/2002 privind unele
m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 961 din 28 decembrie
2002, ∫i prin art. I pct. 19 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 36/2004 pentru modificarea ∫i completarea Legii
nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea
privatiz„rii, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004.
Prevederile legale criticate au Ón prezent urm„torul
con˛inut:
îArt. 41. — (1) Contractele de v‚nzare-cump„rare de ac˛iuni
Óncheiate Ón cadrul procesului de privatizare de institu˛ia public„
implicat„ constituie titluri executorii f„r„ Óndeplinirea vreunei
alte formalit„˛i, Ón cazul neÓndeplinirii de c„tre cump„r„tori a
obliga˛iilor pecuniare asumate. Constituie titluri executorii f„r„
Óndeplinirea vreunei alte formalit„˛i ∫i contractele de garan˛ie
real„ mobiliar„ Óncheiate Óntre institu˛ia public„ implicat„ ∫i
cump„r„tor. Pentru declan∫area procedurii de executare silit„
Ón baza titlurilor executorii prev„zute mai sus este suficient„
depunerea la organele competente — executor judec„toresc,
instan˛a de executare ∫i altele asemenea — a unei copii a
contractului de v‚nzare-cump„rare de ac˛iuni sau a contractului
de garan˛ie real„ mobiliar„ Óncheiate Ón cadrul procesului de
privatizare de institu˛ia public„ implicat„, purt‚nd men˛iunea
«conform cu originalul» ∫i f„r„ o prealabil„ Ónvestire cu formul„
executorie.
(2) Notificarea prin care institu˛ia public„ implicat„
Ón∫tiin˛eaz„ cump„r„torul asupra desfiin˛„rii contractului, ca
efect al func˛ion„rii pactului comisoriu, constituie Ónscrisul Ón
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baza c„ruia se efectueaz„ reÓnregistrarea ca ac˛ionar a
institu˛iei publice implicate de c„tre societatea de registru
independent„ care ˛ine registrul ac˛ionarilor respectivei
societ„˛i comerciale (Ón cazul societ„˛ilor comerciale de˛inute
public) sau de c„tre societatea comercial„ de tip Ónchis care Ó∫i
˛ine propriul registru al ac˛ionarilor ∫i de c„tre oficiul registrului
comer˛ului, f„r„ a mai fi necesar„ Óndeplinirea vreunei alte
formalit„˛i. Notificarea prin care institu˛ia public„ implicat„
Ón∫tiin˛eaz„ cump„r„torul despre executarea gajului asupra
ac˛iunilor, Ón favoarea sa, ca efect al neÓndeplinirii obliga˛iilor
investi˛ionale asumate prin contract, constituie Ónscrisul Ón baza
c„ruia se efectueaz„ reÓnregistrarea ca ac˛ionar a institu˛iei
publice implicate de c„tre societatea de registru independent„
care ˛ine registrul ac˛ionarilor respectivei societ„˛i comerciale
(Ón cazul societ„˛ilor comerciale de˛inute public) sau de c„tre
societatea comercial„ de tip Ónchis care Ó∫i ˛ine propriul registru
al ac˛ionarilor ∫i de c„tre oficiul registrului comer˛ului, f„r„ a
mai fi necesar„ Óndeplinirea vreunei alte formalit„˛i.“
Œn opinia autoarei excep˛iei de neconstitu˛ionalitate,
prevederile legale criticate contravin dispozi˛iilor
constitu˛ionale cuprinse Ón art. 15 alin. (2) privind principiul
neretroactivit„˛ii legii, art. 16 — Egalitatea Ón drepturi,
art. 21 — Accesul liber la justi˛ie, art. 24 — Dreptul la
ap„rare ∫i art. 44 alin. (1) ∫i (2) referitoare la garantarea ∫i
ocrotirea dreptului de proprietate ∫i a propriet„˛ii private.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate invocat„,
Curtea constat„ urm„toarele:
Autoarea excep˛iei arat„ c„ textele de lege criticate
contravin dispozi˛iilor art. 44 alin. (1) ∫i (2) din Constitu˛ie,
referitoare la garantarea ∫i ocrotirea dreptului de proprietate
∫i a propriet„˛ii private, cu motivarea c„, Ón timpul derul„rii
contractului de v‚nzare-cump„rare de ac˛iuni, pot interveni
modific„ri ale structurii ac˛ionarilor, Ón sensul cump„r„rii
ac˛iunilor societ„˛ii de orice alt„ persoan„, astfel Ónc‚t
reÓnregistrarea ca ac˛ionar cu Óntreg pachetul de ac˛iuni
prev„zut Ón contractul de v‚nzare-cump„rare a institu˛iei
publice implicate Ón procesul de privatizare, Ón temeiul
dispozi˛iilor legale criticate, constituie o Ónc„lcare a dreptului
de proprietate al ac˛ionarilor existen˛i.
Analiz‚nd sus˛inerile autoarei excep˛iei, Curtea constat„
c„ acestea se refer„ la aspecte ce ˛in de aplicarea
prevederilor legale criticate, ∫i mai pu˛in de caracterul
constitu˛ional al acestora. De altfel, prevederile art. 41
alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 137/2002 au mai fost supuse
controlului de constitu˛ionalitate, prin raportare, Óntre alte
dispozi˛ii constitu˛ionale, ∫i la dispozi˛iile art. 16 alin. (1)
∫i (2), art. 21 alin. (1) ∫i (2) ∫i art. 44 alin. (1) ∫i (2).
Astfel, prin Decizia nr. 324 din 11 septembrie 2003,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 775
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din 5 noiembrie 2003, Curtea a respins excep˛ia ∫i a
statuat c„ prevederile legale criticate nu fac nicio
diferen˛iere Óntre diferitele categorii de cump„r„tori, p„r˛i ale
contractelor de v‚nzare-cump„rare de ac˛iuni Óncheiate Ón
cadrul procesului de privatizare de institu˛ia public„
implicat„, ∫i nu Óncalc„ principiul constitu˛ional al liberului
acces la justi˛ie, dat fiind faptul c„, potrivit dreptului comun,
Ómpotriva titlurilor executorii, respectiv Ómpotriva contractelor
de v‚nzare-cump„rare de ac˛iuni Óncheiate Ón cadrul
procesului de privatizare, persoanele interesate pot face
contesta˛ie la executare, Ón condi˛iile art. 399 ∫i
urm„toarele din Codul de procedur„ civil„.
De asemenea, Ón ceea ce prive∫te pretinsa Ónc„lcare a
dispozi˛iilor art. 44 alin. (1) ∫i (2) din Legea fundamental„,
prin decizia men˛ionat„ s-a statuat c„ textele de lege
criticate reglementeaz„ raporturi contractuale ce prev„d
drepturi ∫i obliga˛ii reciproce, iar Ón caz de neexecutare a
obliga˛iei de c„tre cump„r„tor, acesta va suporta
consecin˛ele neexecut„rii obliga˛iei contractuale. De altfel,
potrivit jurispruden˛ei Cur˛ii, aplicarea m„surilor prev„zute
de lege Ómpotriva celor care nu Ó∫i respect„ obliga˛iile
legale sau contractuale nu Óncalc„ normele constitu˛ionale
privind protec˛ia propriet„˛ii private.
Cele statuate Ón decizia men˛ionat„ Ó∫i men˛in
valabilitatea ∫i Ón prezenta cauz„, neintervenind elemente
noi, de natur„ s„ determine o reconsiderare a
jurispruden˛ei Cur˛ii.
Curtea mai re˛ine c„, Ón prezenta cauz„, autoarea
excep˛iei invoc„ ∫i Ónc„lcarea art. 15 alin. (2) din
Constitu˛ie, privind neretroactivitatea legii, cu excep˛ia legii
penale sau contraven˛ionale mai favorabile, ar„t‚nd c„
textele de lege criticate se aplic„ ∫i contractelor de
v‚nzare-cump„rare de ac˛iuni Óncheiate Ónainte de intrarea
Ón vigoare a actului normativ criticat.
Analiz‚nd sus˛inerile autoarei excep˛iei, Curtea constat„
c„ acestea nu sunt Óntemeiate. Dispozi˛iile legale criticate
trebuie coroborate cu cele ale art. 49 din acela∫i act
normativ, potrivit c„ruia îProcedurile de privatizare ∫i
v‚nz„rile de active aflate Ón curs de desf„∫urare la data intr„rii
Ón vigoare a prezentei legi vor continua, potrivit prevederilor
acesteia, cu recunoa∫terea valabilit„˛ii actelor ∫i etapelor
consumate.“ Acest text de lege constituie o norm„
tranzitorie, ce stabile∫te aplicarea pentru viitor a
procedurilor de privatizare aflate Ón curs de desf„∫urare, cu
precizarea expres„ a recunoa∫terii valabilit„˛ii actelor ∫i
etapelor consumate.

Pentru considerentele expuse, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al art. 1—3,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
DECIDE:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 41 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 137/2002 privind
unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îLactis“ — S.A. Ia∫i Ón Dosarul
nr. 7.093/2005 al Cur˛ii de Apel Ia∫i — Sec˛ia comercial„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 19 septembrie 2006.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof.

univ.

dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Irina Loredana Gulie
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Regulamentului privind organizarea ∫i desf„∫urarea
procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din func˛iune, precum ∫i a celor scoase
din rezervele proprii, aflate Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor,
aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 81/2003
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Regulamentul privind organizarea ∫i
desf„∫urarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor
scoase din func˛iune, precum ∫i a celor scoase din
rezervele proprii, aflate Ón administrarea Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor, aprobat prin Hot„r‚rea
Guvernului nr. 81/2003, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 99 din 18 februarie 2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — (1) Bunurile aflate Ón administrarea
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, scoase din func˛iune
potrivit reglement„rilor Ón vigoare, vor fi valorificate Ón
starea fizic„ Ón care se afl„ ori ca bunuri rezultate Ón urma
dezmembr„rii sau demol„rii, prin licita˛ie, selec˛ie de oferte,
negociere direct„, valorificare direct„ f„r„ organizare de
licita˛ie, transmitere f„r„ plat„ la alte institu˛ii publice sau la
unit„˛i de cult apar˛in‚nd cultelor religioase recunoscute din
Rom‚nia, Ón condi˛iile legii.
(2) Fac excep˛ie de la prevederile alin. (1) ∫i se propun
pentru casare direct„, simultan cu scoaterea din func˛iune,
urm„toarele bunuri improprii valorific„rii:
a) mijloacele de geniu-chimic cu utilizare strict militar„;
b) mijloacele fixe care au fost avariate sau distruse prin
accidente, incendii, calamit„˛i naturale ori Ón alte Ómprejur„ri
neprev„zute ∫i de neÓnl„turat ∫i ale c„ror costuri de
repara˛ie pentru repunerea Ón stare de func˛ionare, stabilite
potrivit reglement„rilor specifice, dep„∫esc 60% din
valoarea de Ónlocuire a acestora;
c) mijloacele fixe cu durat„ normal„ de utilizare
dep„∫it„, devenite atipice ∫i care, din cauza uzurii fizice ∫i
morale avansate, nu mai corespund din punct de vedere
tehnico-economic ∫i al siguran˛ei Ón exploatare sau sunt
generatoare de noxe ori a c„ror func˛ionare contravine altor
reglement„ri legale Ón vigoare;
d) bunurile materiale, altele dec‚t mijloacele fixe, care
au devenit inutilizabile ca urmare a gradului avansat de
uzur„ fizic„ sau moral„, nu mai pot primi o alt„ destina˛ie,
prin recondi˛ionare nu mai pot fi readuse la parametrii
corespunz„tori ori nu mai prezint„ siguran˛„ sau precizie Ón
exploatare ori a c„ror reparare nu mai este posibil„ prin
Ónlocuirea unor p„r˛i sau piese cu altele noi;
e) bunurile materiale de natura echipamentului, distribuit
conform normelor Ón vigoare, dup„ Óndeplinirea duratei

minime de serviciu, pe baza analizei ∫i propunerilor
comisiei de inventariere;
f) bunurile materiale utilizate Ón activitatea aeronautic„,
cu resursa de exploatare expirat„;
g) aparatura de secretizare sau componentele speciale
care, prin procedura de valorificare, ar conduce la
furnizarea de informa˛ii cu caracter secret.“
2. La articolul 2 se introduce un nou alineat,
alineatul (2), cu urm„torul cuprins:
î(2) Prin sintagma bunuri scoase din func˛iune se Ón˛elege
mijloacele fixe scoase din func˛iune, mijloacele fixe atipice
sau excedentare, chiar dac„ sunt Ón stare de func˛ionare,
precum ∫i alte bunuri, Ón starea Ón care se afl„, declasate
sau clasate.“
3. Alineatul (1) al articolului 5 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 5. — (1) Bunurile care implic„ ap„rarea ˛„rii, ordinea
public„ ∫i securitatea na˛ional„, de natura armamentului,
tehnicii de lupt„, mijloacelor ∫i instala˛iilor speciale, precum ∫i
cele care, datorit„ caracteristicilor specifice, nu pot fi folosite
Ón mod curent Ón alte sectoare de activitate vor fi valorificate
la intern, prin selec˛ie de oferte sau negociere direct„, prin
operatori economici autoriza˛i Ón produc˛ia, comercializarea
unor asemenea bunuri, iar la extern, prin Societatea
Comercial„ COMICEX — S.A.“
4. Articolul 7 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 7. — Prevederile prezentului regulament se aplic„
∫i pentru bunurile materiale aflate la uzul curent, c‚t ∫i
pentru cele din rezervele proprii, Ón urm„toarele condi˛ii:
a) bunurile nu au putut fi Ómprosp„tate sau p„strarea lor
Ón depozitare ar duce la deprecieri ori st„ri periculoase de
orice fel, stabilite prin analize ∫i Óncerc„ri Ón laboratoare ∫i
poligoane specializate, potrivit normelor de specialitate Ón
vigoare;
b) bunurile nu mai sunt necesare, au devenit
excedentare sau atipice, nu mai sunt prev„zute Ón
Ónzestrarea unit„˛ilor, nu se mai fabric„ sau din cauza
uzurii fizice ori morale nu mai corespund destina˛iei ∫i fac
obiectul Ónlocuirii cu tehnic„ performant„ de acela∫i tip.“
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5. Dup„ articolul 7 se introduce un nou articol,
articolul 71, cu urm„torul cuprins:
îArt. 71. — Fac excep˛ie de la prevederile prezentului
regulament bunurile pentru care modalitatea de valorificare
este stabilit„ expres prin reglement„ri specifice.“
6. Alineatul (1) al articolului 9 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 9. — (1) Bunurile care urmeaz„ s„ fie valorificate
at‚t la intern, c‚t ∫i la extern, prin procedurile prev„zute la
art. 5 ∫i 6, se evalueaz„ de o comisie numit„ de c„tre
ordonatorul de credite Ón a c„rui administrare nemijlocit„ se
afl„ acestea.“
7. Dup„ alineatul (2) al articolului 11 se introduce un
nou alineat, alineatul (3), cu urm„torul cuprins:
î(3) Procedura de valorificare prin licita˛ie public„
deschis„ cu strigare se poate organiza ∫i prin bursele de
m„rfuri.“
8. Alineatul (1) al articolului 41 1 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 411. — (1) Bunurile care nu au fost valorificate
prin procedurile prev„zute la art. 6 pot fi transmise f„r„
plat„ la alte institu˛ii publice sau la unit„˛i de cult
apar˛in‚nd cultelor religioase recunoscute din Rom‚nia, Ón
condi˛iile legii.“
9. Dup„ articolul 41 3 se introduce un nou articol,
articolul 414, cu urm„torul cuprins:
îArt. 414. — (1) Animalele de serviciu ∫i de reproduc˛ie
care, potrivit constat„rilor personalului ce Óndepline∫te
atribu˛ii de medic veterinar oficial pentru unit„˛ile
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, ∫i-au pierdut
aptitudinile specifice ∫i nu au fost valorificate conform
prevederilor prezentului regulament vor putea fi cedate cu
titlu gratuit c„tre persoane fizice sau juridice, Ón termen de
15 zile de la data parcurgerii procedurilor de valorificare.
(2) Unitatea care de˛ine Ón eviden˛„ animalele prev„zute
la alin. (1) asigur„, at‚t la sediul unit„˛ii, c‚t ∫i Óntr-un
ziar de mare tiraj, publicarea ofertei pentru cedarea cu titlu
gratuit.
(3) Cedarea cu titlu gratuit a animalelor prev„zute la
alin. (1) se efectueaz„ Ón condi˛ii stabilite prin ordin al
ministrului administra˛iei ∫i internelor.
(4) M„surile privind animalele de serviciu ∫i de
reproduc˛ie care au contractat boli incurabile ori tare fizice
sau care nu au putut fi cedate cu titlu gratuit potrivit
alin. (1)—(3) vor fi stabilite, potrivit constat„rilor proprii, de
c„tre personalul de specialitate prev„zut la alin. (1), cu
respectarea prevederilor legale privind protec˛ia animalelor.“

10. La capitolul III, dup„ articolul 414 din sec˛iunea a
4-a se introduce o nou„ sec˛iune, sec˛iunea a 5-a,
cuprinz‚nd articolele 415 ∫i 416, cu urm„torul cuprins:
îSECﬁIUNEA a 5-a
Organizarea ∫i desf„∫urarea procedurii de valorificare
direct„ f„r„ organizarea de licita˛ie

Art. 415. — Valorificarea direct„ f„r„ organizarea de
licita˛ie const„ Ón schimbarea bunului material cu altul nou,
av‚nd aceea∫i destina˛ie ∫i caracteristici tehnico-func˛ionale
cel pu˛in egale cu ale bunului schimbat, aceast„ schimbare
fiind supus„ accept„rii produc„torului sau a altui ofertant.
Art. 41 6. — Valorificarea direct„ f„r„ organizare de
licita˛ie poate fi aprobat„, Ónainte de desf„∫urarea altei
proceduri, de c„tre ordonatorul principal de credite, la
propunerea motivat„, transmis„ pe cale ierarhic„ de
ordonatorul de credite Ón a c„rui administrare nemijlocit„ se
afl„ acestea, conform instruc˛iunilor ministrului administra˛iei
∫i internelor.“
11. Articolul 42 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 42. — Bunurile care nu au fost v‚ndute prin
licita˛ie, selec˛ie de oferte sau negociere direct„, valorificate
direct f„r„ organizarea de licita˛ie ori care nu au fost
transmise f„r„ plat„ altor institu˛ii publice sau unit„˛ilor de
cult apar˛in‚nd cultelor religioase recunoscute din Rom‚nia
pot fi valorificate, cu aprobarea ordonatorului de credite al
unit„˛ii care le are Ón administrare, prin operatori economici
autoriza˛i care au ca obiect de activitate achizi˛ionarea de
materiale refolosibile.“
12. Articolul 43 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 43. — Bunurile care nu au putut fi valorificate sau
cedate cu titlu gratuit Ón condi˛iile prezentului regulament
vor fi casate conform reglement„rilor Ón vigoare.“
Art. II. — Ordinul ministrului administra˛iei ∫i internelor
prev„zut la art. 41 4 alin. (3) din Regulamentul privind
organizarea ∫i desf„∫urarea procedurilor pentru valorificarea
bunurilor scoase din func˛iune, precum ∫i a celor scoase
din rezervele proprii, aflate Ón administrarea Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor, aprobat prin Hot„r‚rea
Guvernului nr. 81/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se va emite Ón termen de 30 de zile de la data
intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.
Art. III. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 81/2003 pentru
aprobarea Regulamentului privind organizarea ∫i
desf„∫urarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor
scoase din func˛iune, precum ∫i a celor scoase din
rezervele proprii, aflate Ón administrarea Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 99 din 18 februarie 2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i cu cele
aduse prin prezenta hot„r‚re, se va republica, d‚ndu-se
textelor o nou„ numerotare.

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, 27 septembrie 2006.
Nr. 1.353.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind con˛inutul instrumentului de prezentare ∫i motivare a proiectelor
de acte normative supuse aprob„rii Guvernului
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnic„ legislativ„ pentru elaborarea actelor normative, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Expunerea de motive, nota de fundamentare
∫i referatul de aprobare sunt instrumente de prezentare ∫i
motivare, elaborate Ón vederea evalu„rii impactului
proiectelor de acte normative asupra domeniilor social,
economic ∫i de mediu, asupra bugetului general consolidat,
precum ∫i Ón vederea asigur„rii coeren˛ei legislative.
Art. 2. — (1) Instrumentul de prezentare ∫i motivare,
elaborat Ón conformitate cu structura prev„zut„ Ón anexa
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, este
obligatoriu at‚t pentru proiectele de lege propuse de
Guvern, pentru proiectele de ordonan˛„ ∫i de ordonan˛„ de
urgen˛„, c‚t ∫i pentru proiectele de hot„r‚re a Guvernului
ce au un impact asupra domeniilor social, economic ∫i de
mediu, asupra bugetului general consolidat sau asupra
legisla˛iei Ón vigoare.
(2) Pentru proiectele de hot„r‚re a Guvernului care nu
au impact asupra domeniilor social, economic ∫i de mediu,
asupra bugetului general consolidat sau asupra legisla˛iei Ón
vigoare, instrumentele de prezentare ∫i motivare vor fi
elaborate conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind

normele de tehnic„ legislativ„ pentru elaborarea actelor
normative, republicat„, f„r„ s„ fie necesar„ respectarea
obligatorie a structurii prev„zute Ón anex„.
Art. 3. — Œn cazul proiectelor de hot„r‚re a Guvernului,
prezentate la reuniunile preg„titoare ∫edin˛ei Guvernului,
Ónso˛ite de instrumentul de prezentare ∫i motivare elaborat
conform art. 2 alin. (2), orice reprezentant, la nivel de
secretar de stat, secretar general sau asimila˛i acestora, al
ministerelor ∫i al celorlalte autorit„˛i publice poate solicita
refacerea instrumentului de prezentare ∫i motivare a
proiectului, Ón conformitate cu structura prev„zut„ Ón anex„,
Ón situa˛ia Ón care, Ón cadrul reuniunii, se constat„ c„
acesta are impact asupra domeniilor social, economic ∫i de
mediu, asupra bugetului general consolidat sau asupra
legisla˛iei Ón vigoare. Proiectul de act normativ se
retransmite apoi c„tre reuniunea de lucru preg„titoare
∫edin˛ei Guvernului, Ónso˛it de instrumentul de prezentare ∫i
motivare reformulat conform anexei.
Art. 4. — Prezenta hot„r‚re intr„ Ón vigoare la data de
1 ianuarie 2007.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Radu Stroe
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul integr„rii europene,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 27 septembrie 2006.
Nr. 1.361.
ANEX√
CONﬁINUTUL

instrumentului de prezentare ∫i motivare
Sec˛iunea 1
Titlul proiectului de act normativ
Sec˛iunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ (*)
1. Descrierea situa˛iei actuale
2. Schimb„ri preconizate
3. Alte informa˛ii (**)
Sec˛iunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic
2. Impactul asupra mediului de afaceri
3. Impactul social
4. Impactul asupra mediului (***)
5. Alte informa˛ii
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Sec˛iunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, at‚t pe termen scurt, pentru anul curent, c‚t ∫i pe termen
lung (pe 5 ani)

— mii lei —
Indicatori

Anul
curent

1

2

1. Modific„ri ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigur„rilor sociale de stat:
(i) contribu˛ii de asigur„ri
2. Modific„ri ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri ∫i servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri ∫i servicii
c) bugetul asigur„rilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri ∫i servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea cre∫terii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea modific„rilor veniturilor
∫i/sau cheltuielilor bugetare
7. Alte informa˛ii
Sec˛iunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legisla˛iei Ón vigoare
1. Proiecte de acte normative suplimentare
2. Compatibilitatea proiectului de act
normativ cu legisla˛ia comunitar„
Ón materie
3. Decizii ale Cur˛ii Europene de Justi˛ie
∫i alte documente
4. Evaluarea conformit„˛ii:
Denumirea actului sau documentului
Gradul de conformitate
comunitar, num„rul, data adopt„rii
(se conformeaz„/nu se conformeaz„)
∫i data public„rii
5. Alte acte normative ∫i/sau documente
interna˛ionale din care decurg
angajamente
6. Alte informa˛ii
Sec˛iunea a 6-a
Consult„rile efectuate Ón vederea elabor„rii proiectului de act normativ
1. Informa˛ii privind procesul de consultare
cu organiza˛ii neguvernamentale,
institute de cercetare ∫i alte
organisme implicate
2. Fundamentarea alegerii organiza˛iilor cu
care a avut loc consultarea, precum ∫i
a modului Ón care activitatea acestor
organiza˛ii este legat„ de obiectul
proiectului de act normativ

Urm„torii
4 ani
3

4

Comentarii

5

Media
pe 5 ani
6

7
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3. Consult„rile organizate cu autorit„˛ile
administra˛iei publice locale, Ón situa˛ia
Ón care proiectul de act normativ are
ca obiect activit„˛i ale acestor
autorit„˛i, Ón condi˛iile Hot„r‚rii Guvernului
nr. 521/2005 privind procedura de
consultare a structurilor asociative ale
autorit„˛ilor administra˛iei publice
locale la elaborarea proiectelor de
acte normative
4. Consult„rile desf„∫urate Ón cadrul
consiliilor
interministeriale,
Ón
conformitate cu prevederile Hot„r‚rii
Guvernului nr. 750/2005 privind
constituirea consiliilor interministeriale
permanente
5. Informa˛ii privind avizarea de c„tre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii
c) Consiliul Economic ∫i Social
d) Consiliul Concuren˛ei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informa˛ii
Sec˛iunea a 7-a
Activit„˛i de informare public„ privind elaborarea ∫i implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societ„˛ii civile cu privire la
necesitatea elabor„rii proiectului de
act normativ
2. Informarea societ„˛ii civile cu privire la
eventualul impact asupra mediului Ón
urma implement„rii proiectului de act
normativ, precum ∫i efectele asupra
s„n„t„˛ii ∫i securit„˛ii cet„˛enilor sau
diversit„˛ii biologice
3. Alte informa˛ii
Sec˛iunea a 8-a
M„suri de implementare
1. M„surile de punere Ón aplicare a
proiectului de act normativ de c„tre
autorit„˛ile administra˛iei publice
centrale ∫i/sau locale — Ónfiin˛area
unor noi organisme sau extinderea
competen˛elor institu˛iilor existente
2. Alte informa˛ii
*) Dac„ proiectul de act normativ nu se refer„ la un subiect indicat Óntr-o anumit„ sec˛iune ∫i Ón prevederile prezentei hot„r‚ri, atunci la
sec˛iunea respectiv„ se va nota îProiectul de act normativ nu se refer„ la acest subiect“.
**) Orice alte informa˛ii legate de con˛inutul proiectului de act normativ, care nu sunt solicitate de prezenta hot„r‚re, dar care se doresc
prezentate Ón instrumentul de prezentare ∫i motivare, pot fi incluse Ón rubrica îAlte informa˛ii“ din cadrul fiec„rei sec˛iuni.
***) Œn cazul proiectelor de acte normative care au ca scop adoptarea unor planuri ∫i programe, inclusiv a celor cofinan˛ate de Uniunea
European„, sau a unor modific„ri ale acestora, este obligatoriu a se face referire la parcurgerea procedurii de realizare a evalu„rii de mediu prev„zute
de Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evalu„rii de mediu pentru planuri ∫i programe.

Sec˛iunea 1 îTitlul proiectului de act normativ“
Sec˛iunea a 2-a îMotivul emiterii actului normativ“ va
cuprinde:
1. Descrierea situa˛iei actuale:
a) prezentarea domeniului cu indicarea problemelor de
rezolvat prin intermediul proiectului de act normativ; pentru
problemele legate de principalii indicatori macroeconomici ∫i
socioeconomici se va face o descriere a mediului de
afaceri;
b) prezentarea actelor normative Ón vigoare ∫i a
domeniilor insuficient reglementate sau nereglementate;

c) concluzii ale studiilor, lucr„rilor de cercetare,
evalu„rilor statistice;
d) pentru ordonan˛ele de urgen˛„ se vor prezenta
distinct elementele obiective ale situa˛iei extraordinare, a
c„ror reglementare nu poate fi am‚nat„, precum ∫i
consecin˛ele neadopt„rii proiectului de act normativ Ón regim
de urgen˛„;
e) dac„ instrumentul de prezentare ∫i motivare este
anexat la actul normativ elaborat Ón conformitate cu Legea
nr. 590/2003 privind tratatele, sec˛iunea curent„ trebuie s„
con˛in„ informa˛iile prev„zute la art. 23 din aceast„ lege;
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f) referiri la documentul de strategie relevant care st„ la
baza elabor„rii proiectului de act normativ.
2. Schimb„ri preconizate:
a) scurt„ prezentare a scopului ∫i con˛inutului proiectului
de act normativ;
b) rezolvarea complet„ sau par˛ial„ a problemelor
identificate la sec˛iunea a 2-a pct. 1.
3. Alte informa˛ii
Sec˛iunea a 3-a îImpactul socioeconomic al proiectului
de act normativ“ va cuprinde:
1. Impactul macroeconomic:
a) impact asupra volumului produc˛iei de bunuri ∫i
servicii;
b) impact asupra nivelului pre˛urilor;
c) impact asupra volumului importurilor ∫i exporturilor;
d) impact asupra ratei de ocupare a for˛ei de munc„ ∫i
asupra ratei ∫omajului;
e) impact asupra mediului concuren˛ial.
2. Impactul asupra mediului de afaceri:
a) beneficii directe ∫i indirecte preconizate;
b) simplificarea procedurilor administrative;
c) cheltuieli directe ∫i indirecte ale operatorilor
economici.
3. Impactul social:
a) grupuri-˛int„ demografice ∫i sociale afectate;
b) efecte directe sau indirecte, pe termen lung ori scurt;
c) impact asupra nivelului veniturilor, modific„ri Ón mediul
social ∫i de munc„;
d) Ómbun„t„˛iri, dezvoltare, eficien˛„ ∫i calitate a re˛elei
de servicii;
e) impact preconizat pe perioad„ scurt„ ∫i lung„ dup„
adoptare.
4. Impactul asupra mediului:
a) impact asupra utiliz„rii resurselor naturale;
b) impact asupra speciilor protejate, habitatelor naturale,
ariilor protejate ∫i peisajelor;
c) impact asupra calit„˛ii mediului, detaliat pe fiecare
dintre factorii de mediu.
5. Alte informa˛ii
Sec˛iunea a 4-a îImpactul financiar asupra bugetului
general consolidat, at‚t pe termen scurt, pentru anul
curent, c‚t ∫i pe termen lung (pe 5 ani)“ va cuprinde:
1. Modific„ri ale veniturilor bugetare, plus/minus, din
care:
a) bugetul de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit;
(ii) impozit pe venit;
b) bugetele locale:
(i) impozit pe profit;
c) bugetul asigur„rilor sociale de stat:
(i) contribu˛ii de asigur„ri.
2. Modific„ri ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din
care:
a) bugetul de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal;
(ii) bunuri ∫i servicii;
b) bugetele locale:
(i) cheltuieli de personal;
(ii) bunuri ∫i servicii;
c) bugetul asigur„rilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal;
(ii) bunuri ∫i servicii.
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) bugetul de stat;
b) bugetele locale.
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4. Propuneri pentru acoperirea cre∫terii cheltuielilor
bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor
bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea modific„rilor
veniturilor ∫i/sau cheltuielilor bugetare
7. Alte informa˛ii
Pct. 1, 2 ∫i 3 ale sec˛iunii a 4-a se vor completa pentru
toate bugetele componente ale bugetului general consolidat,
astfel cum este acesta definit Ón Legea nr. 500/2002
privind finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, acolo
unde exist„ influen˛e.
Sec˛iunea a 5-a îEfectele proiectului de act normativ
asupra legisla˛iei Ón vigoare“ va cuprinde:
1. Proiecte de acte normative suplimentare:
a) acte normative care se modific„ ca urmare a intr„rii
Ón vigoare a proiectului de act normativ;
b) acte normative care se abrog„ ca urmare a intr„rii
Ón vigoare a proiectului de act normativ;
c) acte normative ce urmeaz„ a fi elaborate Ón vederea
implement„rii noilor dispozi˛ii.
2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu
legisla˛ia comunitar„ Ón materie:
a) tipul, titlul, num„rul ∫i data actului comunitar ale c„rui
cerin˛e sunt implementate sau transpuse de proiectul de
act normativ;
b) obiectivele actului comunitar;
c) gradul de conformitate al proiectului de act normativ
cu actele comunitare din domeniul respectiv, preciz‚ndu-se
dac„ prevederile acestor acte sunt transpuse Ón totalitate
sau par˛ial; Ón situa˛ia transpunerii par˛iale, se vor preciza
motivul, termenul ∫i modalitatea de transpunere total„ a
actului comunitar;
d) termenele limit„ pentru transpunerea sau
implementarea actelor comunitare vizate — termenul limit„
pentru adoptarea proiectului de act normativ ∫i justificarea
acestui termen.
3. Decizii ale Cur˛ii Europene de Justi˛ie ∫i alte
documente (trimiteri la doctrina juridic„) pot fi men˛ionate,
cu indicarea interpret„rilor Cur˛ii, relevante pentru
transpunerea sau implementarea prevederilor legale
respective.
4. Evaluarea conformit„˛ii cu legisla˛ia comunitar„:
a) acte normative ∫i alte documente comunitare; este
nevoie s„ se indice num„rul, data adopt„rii ∫i a public„rii;
b) gradul de conformitate (se conformeaz„/nu se
conformeaz„);
c) eventuale comentarii.
5. Alte acte normative ∫i/sau documente interna˛ionale
din care decurg angajamente, f„c‚ndu-se referire la un
anume acord, rezolu˛ie sau recomandare interna˛ional„ ori
la alt document al unei organiza˛ii interna˛ionale:
a) gradul de conformitate al proiectului de act normativ
cu angajamentele ce decurg din actul normativ ∫i/sau
documentul interna˛ional;
b) dac„ proiectul de act normativ respect„ angajamentele,
se va indica modul Ón care implementarea proiectului de act
normativ va duce la Óndeplinirea acestor angajamente;
c) dac„ proiectul de act normativ respect„ par˛ial
angajamentele, se va explica motivul ∫i se va preciza c‚nd
∫i Ón ce fel se va ajunge la o respectare deplin„ a
angajamentelor.
6. Alte informa˛ii
Sec˛iunea va fi completat„ pentru conformitate ∫i de
ministerul integrator de capitol.
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Sec˛iunea a 6-a îConsult„rile efectuate Ón vederea
elabor„rii proiectului de act normativ“ va cuprinde:
1. Informa˛ii privind procesul de consultare cu organiza˛ii
neguvernamentale, institute de cercetare ∫i alte organisme
implicate:
a) consult„ri ce au avut loc;
b) numele exper˛ilor consulta˛i;
c) amendamente propuse de organiza˛iile consultate;
d) amendamente incluse Ón proiectul de act normativ.
Se vor preciza, pe scurt, recomand„rile primite de la
organiza˛iile consultate, indic‚ndu-se dac„ aceste
recomand„ri au fost luate Ón considerare ∫i dac„ s-au adus
amendamentele corespunz„toare proiectului de act
normativ.
2. Fundamentarea alegerii organiza˛iilor cu care a avut
loc consultarea, precum ∫i a modului Ón care activitatea
acestor organiza˛ii este legat„ de obiectul proiectului de act
normativ
3. Consult„rile organizate cu autorit„˛ile administra˛iei
publice locale, Ón situa˛ia Ón care proiectul de act normativ
are ca obiect activit„˛i ale acestor autorit„˛i, Ón condi˛iile
Hot„r‚rii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de
consultare a structurilor asociative ale autorit„˛ilor
administra˛iei publice locale la elaborarea proiectelor de
acte normative
4. Consult„rile desf„∫urate Ón cadrul consiliilor
interministeriale, Ón conformitate cu prevederile Hot„r‚rii
Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
5. Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile Legii nr. 24/2000 privind
normele de tehnic„ legislativ„ pentru elaborarea actelor
normative, republicat„, ∫i ale Hot„r‚rii Guvernului
nr. 50/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind
procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea,
avizarea ∫i prezentarea proiectelor de acte normative spre
adoptare, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, trebuie notate informa˛ii privind necesitatea
aviz„rii proiectului de act normativ de c„tre urm„toarele
institu˛ii:
a) Consiliul Legislativ;
b) Consiliul Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii;
c) Consiliul Economic ∫i Social;
d) Consiliul Concuren˛ei;

e) Curtea de Conturi.
Este nevoie de informa˛ii detaliate numai Ón cazul Ón
care au existat obiec˛ii semnificative ale institu˛iilor
men˛ionate, care nu au fost luate Ón considerare.
6. Alte informa˛ii
Sec˛iunea a 7-a îActivit„˛i de informare public„ privind
elaborarea ∫i implementarea proiectului de act normativ“
va cuprinde:
1. Informarea societ„˛ii civile cu privire la necesitatea
elabor„rii proiectului de act normativ
2. Informarea societ„˛ii civile cu privire la eventualul
impact asupra mediului Ón urma implement„rii proiectului de
act normativ, precum ∫i efectele asupra s„n„t„˛ii ∫i
securit„˛ii cet„˛enilor sau diversit„˛ii biologice
3. Alte informa˛ii
Sec˛iunea a 8-a îM„suri de implementare“ va cuprinde:
1. M„surile de punere Ón aplicare a proiectului de act
normativ de c„tre autorit„˛ile administra˛iei publice centrale
∫i/sau locale — Ónfiin˛area unor noi organisme sau
extinderea competen˛elor institu˛iilor existente:
a) institu˛ii ce urmeaz„ a fi Ónfiin˛ate, reorganizate sau
desfiin˛ate;
b) posibilit„˛i de a ob˛ine rezultatul dorit folosind
institu˛iile existente (dac„ acest lucru nu este posibil, se
vor specifica motivele);
c) sursa de finan˛are a institu˛iilor ce urmeaz„ a fi
Ónfiin˛ate, precum ∫i dac„ acestea pot fi finan˛ate pe baza
unor servicii cu tax„;
d) func˛ii ale institu˛iilor existente ce vor fi modificate
sau extinse;
e) func˛ii ale autorit„˛ilor administra˛iei publice locale ce
vor fi modificate sau extinse;
f) precizarea dac„ func˛iile ce vor fi modificate sau
extinse urmeaz„ a fi Óndeplinite de c„tre autorit„˛i ale
administra˛iei publice centrale ∫i/sau locale ori de c„tre
structuri ale acestora;
g) precizarea dac„ punerea Ón aplicare a proiectului de
act normativ poate avea loc dup„ adoptare sau dac„ mai
este nevoie de o perioad„ suplimentar„ ∫i de o perioad„
de tranzi˛ie pentru punerea Ón aplicare
2. Alte informa˛ii.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 536/2006 privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivelor de investi˛ii cuprinse Ón îProiectul nr. 3 — Modernizarea
infrastructurii de ap„ ∫i ap„ uzat„ Ón bazinul Cri∫, Ón jude˛ul Vaslui ∫i Ón municipiul Ploie∫ti“
din cadrul Memorandumului aprobat Ón ∫edin˛a Guvernului din 12 ianuarie 2006
pentru aprobarea unor Ómprumuturi de p‚n„ la 1.441.000.000 euro Ón perioada 2006—2009,
pentru finan˛area investi˛iilor prioritare de mediu ∫i gospod„rire a apelor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 536/2006
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivelor de investi˛ii cuprinse Ón îProiectul nr. 3 —
Modernizarea infrastructurii de ap„ ∫i ap„ uzat„ Ón bazinul
Cri∫, Ón jude˛ul Vaslui ∫i Ón municipiul Ploie∫ti“ din cadrul
Memorandumului aprobat Ón ∫edin˛a Guvernului din

12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor Ómprumuturi de
p‚n„ la 1.441.000.000 euro Ón perioada 2006—2009,
pentru finan˛area investi˛iilor prioritare de mediu ∫i
gospod„rire a apelor, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 463 din 29 mai 2006, se modific„
∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
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1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Se aprob„ indicatorii tehnico-economici ai
obiectivelor de investi˛ii prev„zute la alin. (1), cuprin∫i Ón
anexele nr. II/1—II/30*).“
2. Articolul 2 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 2. — Finan˛area obiectivelor de investi˛ii cuprinse
Ón îProiectul nr. 3 — Modernizarea infrastructurii de ap„ ∫i
ap„ uzat„ Ón bazinul Cri∫, Ón jude˛ul Vaslui ∫i Ón municipiul
Ploie∫ti“ din cadrul Memorandumului aprobat Ón ∫edin˛a
Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor
Ómprumuturi de p‚n„ la 1.441.000.000 euro Ón perioada
2006—2009, pentru finan˛area investi˛iilor prioritare de
mediu ∫i gospod„rire a apelor, prev„zute Ón anexa nr. I, ai
c„ror indicatori tehnico-economici sunt prev„zu˛i Ón anexele
nr. II/1—II/30, se face din bugetul de stat, credite interne,
credite externe, prin bugetul Ministerului Mediului ∫i
Gospod„ririi Apelor, Ón limita sumelor aprobate anual cu
aceast„ destina˛ie, de la bugetul local ∫i din alte surse
legal constituite.“
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3. Articolul 4 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 4. — Anexa nr. I ∫i anexele nr. II/1—II/30*) fac
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.“
4. La anexa nr. I îLista cuprinz‚nd obiectivele de
investi˛ii cuprinse Ón «Proiectul nr. 3 — Modernizarea
infrastructurii de ap„ ∫i ap„ uzat„ Ón bazinul Cri∫, Ón jude˛ul
Vaslui ∫i Ón municipiul Ploie∫ti» din cadrul
Memorandumului aprobat Ón ∫edin˛a Guvernului din
12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor Ómprumuturi de
p‚n„ la 1.441.000.000 euro Ón perioada 2006—2009, pentru
finan˛area investi˛iilor prioritare de mediu ∫i gospod„rire a
apelor“, dup„ pozi˛ia 29 se introduce o nou„ pozi˛ie,
pozi˛ia 30, cu urm„torul cuprins:
Nr.

Obiectivul

crt.

î30.

Œmbun„t„˛irea infrastructurii de ap„ ∫i ap„ uzat„
Ón localitatea Valea lui Mihai, jude˛ul Bihor“

5. Dup„ anexa nr. II/29 se introduce o nou„ anex„,
anexa nr. II/30, al c„rei cuprins este prev„zut Ón anexa**)
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Lucia Ana Varga,
secretar de stat
p. Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Constantin Dasc„lu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 4 octombrie 2006.
Nr. 1.369.
*) Anexele nr. II/1—II/30 nu se public„, fiind clasificate potrivit legii.
**) Anexa nu se public„, fiind clasificat„ potrivit legii.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind trecerea din domeniul public al statului Ón domeniul privat al acestuia a unor construc˛ii
aflate Ón administrarea Serviciului Rom‚n de Informa˛ii
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 2 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din func˛iune, casare ∫i valorificare a activelor
corporale care alc„tuiesc domeniul public al statului ∫i al unit„˛ilor administrativ-teritoriale, aprobat„ prin Legea
nr. 246/2001,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ trecerea din domeniul public al
statului Ón domeniul privat al acestuia a unor
construc˛ii aflate Ón administrarea Serviciului Rom‚n de

Informa˛ii, amplasate Ón incinta imobilelor identificate
potrivit anexei care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re.
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Art. 2. — Trecerea Ón domeniul privat al statului se face
Ón vederea scoaterii din func˛iune ∫i demol„rii construc˛iilor
prev„zute la art. 1.

Art. 3. — Dup„ scoaterea din func˛iune ∫i demolarea
construc˛iilor, Serviciul Rom‚n de Informa˛ii Ó∫i va actualiza
Ón mod corespunz„tor datele din eviden˛a cantitativ-valoric„.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Directorul Serviciului Rom‚n de Informa˛ii,
Florian Coldea
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 4 octombrie 2006.
Nr. 1.388.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a construc˛iilor care trec din domeniul public al statului Ón domeniul privat al acestuia, aflate Ón administrarea
Serviciului Rom‚n de Informa˛ii
Locul unde este situat
imobilul

I. Comuna Balote∫ti,
jude˛ul Ilfov
Num„rul de identificare
atribuit de M.F.P.:
105.933 (par˛ial)

II. Comuna Bran,
jude˛ul Bra∫ov
Num„rul de identificare
atribuit de M.F.P.:
145.155 (par˛ial)

Construc˛ia din incinta imobilului,
propus„ pentru demolare

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Atelier de t‚mpl„rie
Garaj auto
Depozit de carburan˛i
Central„ telefonic„
Pu˛ de ap„ industrial„
Depozit carburan˛i
Sta˛ie pompare n„mol,
sta˛ie clorinare ∫i bazine
8. Foraj alimentare ap„

Ser„

Caracteristicile tehnice
ale construc˛iei

Suprafa˛a construit„ = 78,00 m2
Suprafa˛a construit„ = 334,90 m2
3 rezervoare = 9 t
Suprafa˛a construit„ = 16,40 m2
Ad‚ncime = 70—90 m
3 rezervoare = 100 t
Suprafa˛a construit„ = 186,00 m2
Ad‚ncime = 90—100 m
Suprafa˛a construit„ = 42,00

Valoarea de inventar
— lei —

4.270,21
20.894,90
1.001,65
4.380,43
21.517,00
11.129,49
108.792,42
3.978,20

m2

899,56

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE

ORDIN
privind modificarea ∫i completarea prevederilor Ordinului ministrului finan˛elor publice nr. 300/2004
pentru aprobarea declara˛iilor de Ónregistrare a contribuabililor ∫i a cererii de Ónregistrare
a domiciliului fiscal, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale Ordinului ministrului finan˛elor
publice nr. 901/2006 privind aprobarea Procedurii de modificare a codului de Ónregistrare Ón scopuri
de TVA pentru persoanele juridice Ónregistrate ca pl„titori de TVA ∫i a modelului ∫i con˛inutului
formularelor îNotificare“ ∫i îCertificat de Ónregistrare Ón scopuri de TVA“
Œn temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul prevederilor art. 74 din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:
Art. I. — Formularul îCertificat de Ónregistrare Ón scopuri
de TVA“, cod M.F.P. 14.13.20.99/1, prev„zut Ón anexa nr. 3
la Ordinul ministrului finan˛elor publice nr. 901/2006 privind

aprobarea Procedurii de modificare a codului de Ónregistrare
Ón scopuri de TVA pentru persoanele juridice Ónregistrate ca
pl„titori de TVA ∫i a modelului ∫i con˛inutului formularelor
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îNotificare“ ∫i îCertificat de Ónregistrare Ón scopuri de TVA“,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 703
din 16 august 2006, se modific„ ∫i se Ónlocuie∫te cu
formularul prev„zut Ón anexa nr. 1 la prezentul ordin.
Art. II. — Anexa nr. 4 îCaracteristicile de tip„rire, modul
de difuzare, de utilizare ∫i de arhivare ale formularului
«Certificat de Ónregistrare Ón scopuri de TVA»“ la Ordinul
ministrului finan˛elor publice nr. 901/2006 se Ónlocuie∫te cu
anexa nr. 2 la prezentul ordin.
Art. III. — Formularul îCertificat de Ónregistrare fiscal„“,
cod M.F.P. 14.13.20.99, prev„zut Ón anexa nr. 3 la Ordinul
ministrului finan˛elor publice nr. 300/2004 pentru aprobarea
declara˛iilor de Ónregistrare a contribuabililor ∫i a cererii de
Ónregistrare a domiciliului fiscal, publicat Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 202 din 8 martie 2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se
Ónlocuie∫te cu formularul prev„zut Ón anexa nr. 3 la
prezentul ordin.
Art. IV. — Anexa nr. 4 îCaracteristicile de tip„rire pentru
formularul «Certificat de Ónregistrare fiscal„» la Ordinul
ministrului finan˛elor publice nr. 300/2004, cu modific„rile ∫i
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complet„rile ulterioare, se Ónlocuie∫te cu anexa nr. 4 la
prezentul ordin.
Art. V. — (1) Formularele prev„zute la art. I ∫i III sunt
tipizate cu regim special, care se Ónseriaz„ ∫i se
numeroteaz„ de c„tre Compania Na˛ional„ îImprimeria
Na˛ional„“ — S.A., potrivit comenzilor emise de organul
fiscal.
(2) Formularele din anexele nr. 1 ∫i 3 la prezentul ordin
se utilizeaz„ Óncep‚nd cu 1 ianuarie 2007 ∫i sunt valabile
f„r„ semn„tura ∫i ∫tampila organului emitent.
Art. VI. — Anexele nr. 1—4 fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. VII. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ prevederile cap. II pct. 5 ∫i ale cap. VI din
anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finan˛elor publice
nr. 901/2006.
Art. VIII. — Direc˛ia general„ de gestiune a impozitelor
∫i contribu˛iilor, Direc˛ia general„ a tehnologiei informa˛iei,
Direc˛ia economic„ ∫i administrativ„ ∫i direc˛iile generale
ale finan˛elor publice jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti
vor duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. IX. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 4 octombrie 2006.
Nr. 1.633.
ANEXA Nr. 1*)

*) Anexa nr. 1 este reprodus„ Ón facsimil.
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ANEXA Nr. 2
CARACTERISTICILE DE TIP√RIRE

modul de difuzare, de utilizare ∫i de arhivare ale formularului îCertificat de Ónregistrare Ón
scopuri de TVA“
1. Denumire: Certificat de Ónregistrare Ón scopuri de TVA
2. Cod: 14.13.20.99/1
3. Format: A5. Se tip„resc dou„ certificate pe o foaie A4.
Certificatul se va tip„ri Ón 6 culori, dintre care o culoare este vizibil„ numai Ón spectrul UV.
— h‚rtie cu filigran pe toat„ suprafa˛a;
— cerneal„ de securitate cu luminiscen˛„ UV (ultraviolet).
4. U/M: modul A4 (dou„ buc„˛i/modul)
5. Se difuzeaz„: gratuit.
6. Se utilizeaz„: la atestarea Ónregistr„rii Ón scopuri de TVA.
7. Se Óntocme∫te Ón: un exemplar original + o copie;
de: organul fiscal.
8. Circul„:
— originalul la contribuabil;
— copia la organul fiscal.
9. Se arhiveaz„: copia la dosarul fiscal al contribuabilului.
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ANEXA Nr.
Nr. 3*)
3*)
ANEXA

*) Anexa nr. 3 este reprodus„ Ón facsimil.
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ANEXA Nr. 4
CARACTERISTICILE DE TIP√RIRE

modul de difuzare, de utilizare ∫i de arhivare ale formularului îCertificat de Ónregistrare fiscal„“
1. Denumire: Certificat de Ónregistrare fiscal„
2. Cod: 14.13.20.99/2
3. Format: A5. Se tip„resc dou„ certificate pe o foaie A4.
Certificatul se va tip„ri Ón 6 culori, dintre care o culoare este vizibil„ numai Ón spectrul UV.
— h‚rtie cu filigran pe toat„ suprafa˛a;
— cerneal„ de securitate cu luminiscen˛„ UV (ultraviolet).
4. U/M: modul A4 (dou„ buc„˛i/modul)
5. Se difuzeaz„: gratuit.
6. Se utilizeaz„: la atestarea Ónregistr„rii ca pl„titor de impozite, taxe ∫i contribu˛ii.
7. Se Óntocme∫te Ón: un exemplar original + o copie;
de: organul fiscal.
8. Circul„:
— originalul la contribuabil;
— copia la organul fiscal.
9. Se arhiveaz„: copia la dosarul fiscal al contribuabilului.
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