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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006
a Programului de stimulare a Ónnoirii Parcului na˛ional auto
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 38 din 24 mai 2006 privind reluarea pentru
anul 2006 a Programului de stimulare a Ónnoirii Parcului
na˛ional auto, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 474 din 1 iunie 2006, cu urm„toarele
modific„ri ∫i complet„ri:
1. Titlul ordonan˛ei de urgen˛„ va avea urm„torul
cuprins:
îORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
privind reluarea pentru anul 2006 a Programului
de stimulare a Ónnoirii Parcului auto na˛ional“
2. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — Se aprob„ reluarea pentru anul 2006 a
Programului de stimulare a Ónnoirii Parcului auto na˛ional,
denumit Ón continuare Program, Ón condi˛iile stabilite prin
prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.“
3. Articolul 2 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 2. — Obiectivul prezentei ordonan˛e de urgen˛„
este diminuarea polu„rii prin scoaterea din uz a
autoturismelor vechi, proprietate a persoanelor fizice
rom‚ne, care sunt caracterizate de un nivel de poluare
foarte ridicat.“
4. La articolul 3, punctul 3 va avea urm„torul cuprins:
î3. autoturism nou — un autoturism care nu a fost
Ónmatriculat niciodat„;“.
5. Articolul 4 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 4. — Orice persoan„ juridic„, produc„tor,
importator autorizat sau reprezentan˛ii autoriza˛i ai acestora,
care dore∫te a fi validat„ pentru Ónscrierea Ón Program,
depune la Autoritate o documenta˛ie care va fi asimilat„
proiectelor de mediu Ón sensul Ordonan˛ei de urgen˛„ a

Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 105/2006.“
6. La articolul 5, alineatul (2) va avea urm„torul cuprins:
î(2) Autoritatea face public„ lista persoanelor juridice
validate.“
7. Partea introductiv„ a articolului 6 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 6. — Poate beneficia de o prim„ Ón cuantum de
3.000 lei orice proprietar/mo∫tenitor al unui proprietar al
unui autoturism uzat, care Óntrune∫te cumulativ urm„toarele
condi˛ii:“.
8. La articolele 8, alineatele (1) ∫i (2) vor avea urm„torul
cuprins:
îArt. 8. — (1) Se interzic omologarea pentru circula˛ie,
reÓnmatricularea ulterioar„ a unui autoturism uzat, predat
spre casare conform prevederilor art. 6, pentru care s-a
eliberat un certificat de distrugere a autoturismului uzat, ∫i
reutilizarea caroseriei, ∫asiului ori a motorului acestuia.
(2) Comercializarea ulterioar„ a autoturismelor prev„zute
la alin. (1) sau introducerea pe orice cale spre reutilizare a
caroseriei, ∫asiului ori a motorului acestora de c„tre
operatorii economici autoriza˛i prev„zu˛i la art. 6 lit. b)
constituie contraven˛ie ∫i se sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la
10.000 lei la 20.000 lei.“
9. Articolul 10 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 10. — Pentru ducerea la Óndeplinire Ón anul 2006 a
prevederilor prezentei ordonan˛e de urgen˛„, se aloc„ de la
Fondul pentru mediu suma de 49.500.000 lei prin bugetul
de venituri ∫i cheltuieli al Administra˛iei Fondului pentru
Mediu.“

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

PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 5 octombrie 2006.
Nr. 373.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea pentru
anul 2006 a Programului de stimulare a Ónnoirii
Parcului na˛ional auto
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a
Programului de stimulare a Ónnoirii Parcului na˛ional auto ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 4 octombrie 2006.
Nr. 1.149.

HOT√R¬RI ALE CAMEREI DEPUTAﬁILOR
PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

HOT√R¬RE
privind modificarea Hot„r‚rii Camerei Deputa˛ilor nr. 42/2004
pentru aprobarea componen˛ei nominale a comisiilor
permanente ale Camerei Deputa˛ilor
Œn temeiul art. 42 ∫i art. 60 alin. (1) din Regulamentul Camerei
Deputa˛ilor, republicat,
Camera Deputa˛ilor adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Hot„r‚rea Camerei Deputa˛ilor nr. 42/2004 pentru
aprobarea componen˛ei nominale a comisiilor permanente ale Camerei
Deputa˛ilor, cu modific„rile ulterioare, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
— domnul deputat Petru C„lian, apar˛in‚nd Grupului Parlamentar al
Partidului Conservator, trece de la Comisia juridic„, de disciplin„ ∫i imunit„˛i
la Comisia pentru buget, finan˛e ∫i b„nci, Ón calitate de membru.
Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor Ón ∫edin˛a din
12 octombrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„.

p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

VICTOR-VIOREL PONTA

Bucure∫ti, 12 octombrie 2006.
Nr. 29.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

HOT√R¬RE
privind bugetul Camerei Deputa˛ilor pe anul 2007
Œn temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) ∫i ale art. 67 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 224
din Regulamentul Camerei Deputa˛ilor, republicat,
Camera Deputa˛ilor adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Bugetul Camerei Deputa˛ilor pe anul 2007,
finan˛at de la bugetul de stat, se stabile∫te la suma de
251.682 mii lei, astfel:
a) cheltuieli pentru activitatea proprie a Camerei
Deputa˛ilor, Ón sum„ de 250.000 mii lei, din care:
— cheltuieli curente, Ón sum„ de 214.313 mii lei;
— cheltuieli de capital, Ón sum„ de 35.687 mii lei;
b) cheltuieli curente pentru func˛ionarea Institutului
Rom‚n pentru Drepturile Omului, Ón sum„ de 1.682 mii lei.
(2) Detalierea bugetului pe anul 2007 pe alineate de
cheltuieli ∫i pe titulari este prezentat„ Ón anexa nr. 1.
Art. 2. — (1) Structura cheltuielilor curente necesare Ón
vederea func˛ion„rii Camerei Deputa˛ilor, serviciilor Camerei
Deputa˛ilor ∫i Óntre˛inerii ∫i administr„rii Palatului
Parlamentului este urm„toarea:
a) cheltuieli de personal, Ón sum„ de 143.370 mii lei;
b) cheltuieli pentru bunuri ∫i servicii, Ón sum„ de
68.333 mii lei;
c) transferuri (alte transferuri interne ∫i contribu˛ii ∫i cotiza˛ii
la organisme interna˛ionale), Ón sum„ de 2.610 mii lei.
(2) La titlul îCheltuieli curente“ sunt prev„zute ∫i sumele
necesare pentru Fondul pre∫edintelui Camerei Deputa˛ilor ∫i
pentru Óntre˛inerea ∫i func˛ionarea cabinetului medical din
cadrul Palatului Parlamentului.
(3) Œn prevederile titlului îCheltuieli de personal“ sunt
cuprinse ∫i sumele pentru constituirea fondului de cheltuieli
pentru activitatea deputa˛ilor Ón circumscrip˛iile electorale.
(4) Cheltuielile de Óntre˛inere ∫i repara˛ii aferente
bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputa˛ilor,
repartizate Ón scopul exercit„rii mandatului de c„tre deputa˛i
Ón circumscrip˛iile electorale, sunt cuprinse la titlul îBunuri
∫i servicii“.
Art. 3. — (1) Cheltuielile de capital sunt Ón sum„ de
35.687 mii lei, din care 15.887 mii lei pentru obiectivele de

investi˛ii, 15.300 mii lei pentru alte cheltuieli de investi˛ii ∫i
4.500 mii lei pentru repara˛ii capitale aferente activelor fixe.
(2) Detalierea cheltuielilor de capital pe anul 2007 este
prezentat„ Ón anexa nr. 2.
Art. 4. — (1) Bugetul de venituri ∫i cheltuieli pentru
activit„˛ile finan˛ate integral din venituri proprii desf„∫urate
pe l‚ng„ Camera Deputa˛ilor Ón anul 2007 cuprinde, la
resurse, suma de 9.500 mii lei, iar la cheltuieli, suma de
8.200 mii lei.
(2) Veniturile realizate de Camera Deputa˛ilor vor fi
re˛inute integral de c„tre aceasta pentru acoperirea unor
cheltuieli curente ∫i de capital aferente activit„˛ilor finan˛ate
din venituri proprii, organizate cu aprobarea Biroului
permanent. Disponibilit„˛ile de la sf‚r∫itul anului se vor
reporta Ón anul urm„tor, pentru a fi cheltuite cu acelea∫i
destina˛ii. Biroul permanent al Camerei Deputa˛ilor poate
aproba utilizarea Óncas„rilor Ón lei sau Ón valut„ ∫i pentru
alte destina˛ii, Ón condi˛iile legii.
(3) Organizarea activit„˛ilor finan˛ate din venituri proprii,
tarifele ∫i cotele de adaos comercial aferente acestora se
aprob„ de Biroul permanent al Camerei Deputa˛ilor.
(4) Num„rul de personal salarizat din venituri proprii se
aprob„ de Biroul permanent al Camerei Deputa˛ilor, Ón
func˛ie de necesit„˛i ∫i de veniturile realizate.
(5) Cheltuielile prev„zute Ón bugetul activit„˛ilor finan˛ate
din venituri proprii pot fi dep„∫ite numai Ón cazul ob˛inerii
unor venituri suplimentare.
(6) Sinteza veniturilor ∫i a cheltuielilor aferente
activit„˛ilor finan˛ate integral din venituri proprii ale Camerei
Deputa˛ilor Ón anul 2007 este prev„zut„ Ón anexa nr. 3.
Art. 5. — Biroul permanent al Camerei Deputa˛ilor va
lua m„suri pentru Óncadrarea Ón aloca˛iile bugetare
prev„zute Ón prezenta hot„r‚re.
Art. 6. — Anexele nr. 1—3*) fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.

Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor Ón ∫edin˛a din 12 octombrie 2006, cu respectarea prevederilor
art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

VICTOR-VIOREL PONTA
Bucure∫ti, 12 octombrie 2006.
Nr. 30.

*) Anexele nr. 1—3 sunt reproduse Ón facsimil.
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind Ónfiin˛area unor posturi Ón serviciul extern al Ministerului Ap„r„rii
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ Ónfiin˛area a 5 posturi de
administrator Ón serviciul extern al Ministerului Ap„r„rii,
pentru asigurarea sprijinului administrativ ∫i logistic al
personalului care Óncadreaz„ posturi Ón comandamente
NATO.
(2) Posturile prev„zute la alin. (1) se asigur„ din
num„rul total de posturi prev„zut pentru Ministerul Ap„r„rii
prin legile bugetare anuale.
Art. 2. — Ministerul Ap„r„rii stabile∫te atribu˛iile
personalului, precum ∫i ˛„rile ∫i localit„˛ile Ón care acesta
Ó∫i desf„∫oar„ activitatea, Ón func˛ie de dispunerea
comandamentelor NATO ∫i de num„rul de posturi alocate
Rom‚niei Ón fiecare dintre aceste structuri.
Art. 3. — Salarizarea, fondurile necesare caz„rii ∫i alte
drepturi Ón valut„ ∫i Ón lei ce revin personalului prev„zut la

art. 1 se asigur„ potrivit prevederilor Hot„r‚rii Guvernului
nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare Ón valut„ ∫i
celelalte drepturi Ón valut„ ∫i Ón lei ale personalului trimis Ón
misiune permanent„ Ón str„in„tate, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i celorlalte dispozi˛ii
legale, Ón conformitate cu echivalarea prev„zut„ Ón anexa*)
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 4. — Cheltuielile necesare pentru Ónfiin˛area
posturilor ∫i pentru desf„∫urarea activit„˛ii curente la
standardele impuse de comandamentele NATO pe l‚ng„
care func˛ioneaz„ se asigur„ Ón limita fondurilor aprobate
cu aceast„ destina˛ie prin bugetele anuale ale Ministerului
Ap„r„rii.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul ap„r„rii,
Corneliu Dobri˛oiu,
secretar de stat
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 27 septembrie 2006.
Nr. 1.359.
*) Anexa nu se public„, fiind clasificat„ potrivit legii.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind organizarea ∫i func˛ionarea recrut„rii ∫i selec˛iei cet„˛enilor
pentru efectuarea serviciului militar pe baz„ de voluntariat
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 5 din Legea nr. 395/2005 privind suspendarea
pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu ∫i trecerea la serviciul militar pe baz„ de voluntariat,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Recrutarea ∫i selec˛ia cet„˛enilor rom‚ni,
b„rba˛i ∫i femei, pentru efectuarea serviciului militar Ón
calitate de soldat ∫i gradat voluntar se organizeaz„ ∫i se
execut„ de structurile militare ale institu˛iilor din sistemul de
ap„rare, ordine public„ ∫i securitate na˛ional„.
Art. 2. — Conduc„torii institu˛iilor din sistemul de ap„rare,
ordine public„ ∫i securitate na˛ional„ reglementeaz„ prin

ordin, potrivit specificului structurilor militare componente,
criteriile ∫i modalit„˛ile de recrutare, selec˛ie ∫i preg„tire a
cet„˛enilor pentru serviciul militar pe baz„ de voluntariat.
Art. 3. — Institu˛iile prev„zute la art. 2 organizeaz„
propriul sistem de promovare a profesiei militare ∫i propria
baz„ de date privind eviden˛a militar„ pe plan local ∫i
central a cet„˛enilor care opteaz„ s„ urmeze o carier„
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militar„ Ón calitate de soldat ∫i gradat voluntar, pe timpul ∫i
dup„ Óndeplinirea serviciului militar pe baz„ de voluntariat.
Art. 4. — Institu˛iile ∫i autorit„˛ile administra˛iei publice,
precum ∫i operatorii economici, indiferent de forma de
proprietate, sprijin„ activit„˛ile desf„∫urate de structurile
militare specializate pe linia recrut„rii ∫i selec˛iei cet„˛enilor
pentru serviciul militar pe baz„ de voluntariat.
Art. 5. — Fondurile financiare necesare activit„˛ilor de
promovare a profesiei militare, recrutare, selec˛ie ∫i

9

preg„tire a cet„˛enilor pe baz„ de voluntariat se asigur„ de
la bugetul de stat prin bugetul institu˛iilor din sistemul de
ap„rare, ordine public„ ∫i securitate na˛ional„.
Art. 6. — Ordinul privind criteriile ∫i modalit„˛ile de
recrutare, selec˛ie ∫i preg„tire a cet„˛enilor pentru serviciul
militar pe baz„ de voluntariat, prev„zut la art. 2, se va
emite Ón cel mult 60 de zile de la intrarea Ón vigoare a
prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Contrasemneaz„:
p. Ministrul ap„r„rii,
Corneliu Dobri˛oiu,
secretar de stat
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 27 septembrie 2006.
Nr. 1.360.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului
Ap„r„rii Ón domeniul public al comunei B„icule∫ti ∫i Ón administrarea Consiliului Local
al Comunei B„icule∫ti, jude˛ul Arge∫
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unui imobil, identificat
potrivit datelor prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul public al
statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Ón domeniul
public al comunei B„icule∫ti ∫i Ón administrarea Consiliului
Local al Comunei B„icule∫ti, jude˛ul Arge∫.

Art. 2. — Predarea-primirea 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„:
p. Ministrul ap„r„rii,
Corneliu Dobri˛oiu,
secretar de stat
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 4 octombrie 2006.
Nr. 1.390.
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DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii
Ón domeniul public al comunei B„icule∫ti ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Comunei B„icule∫ti, jude˛ul Arge∫

Locul
unde este situat
imobilul care
se transmite

Comuna B„icule∫ti,
jude˛ul Arge∫

Persoana juridic„
de la care se
transmite imobilul

Statul rom‚n —
Ministerul Ap„r„rii

Persoana juridic„
la care se
transmite imobilul

Comuna
B„icule∫ti,
jude˛ul Arge∫ —
Consiliul Local
al Comunei
B„icule∫ti

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

— imobil 317
— cod 8.29.09
— nr. M.F. 103.678

Caracteristicile tehnice ale imobilului

— suprafa˛a construit„ = 1.701 m2
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 2.191 m2
— suprafa˛a total„ a terenului,
inclusiv construc˛iile = 115.713 m2

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind acordarea unui ajutor Guvernului Republicii Bulgaria Ón vederea elimin„rii efectelor
fenomenului de poluare accidental„ a fluviului Dun„rea din luna octombrie 2006
Œn temeiul prevederilor art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (4) ∫i (5) din Legea nr. 500/2002
privind finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 11 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2006
nr. 379/2005, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei

adopt„ prezenta hot„r‚re.

Art. 1. — Se aprob„ acordarea de c„tre Rom‚nia a unui
ajutor, cu titlu gratuit, pentru Guvernul Republicii Bulgaria,
Ón valoare de 198 mii lei, const‚nd Ón materiale absorbante
pentru eliminarea efectelor fenomenului de poluare
accidental„ cu substan˛e petroliere a fluviului Dun„rea din
luna octombrie 2006.
Art. 2. — Cheltuielile aferente ajutorului prev„zut la
art. 1 se suport„ de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, prin suplimentarea
acestuia la capitolul 80.01 îAc˛iuni generale economice,
comerciale ∫i de munc„“, titlul II îBunuri ∫i servicii“, articolul
20.23 îPrevenirea ∫i combaterea inunda˛iilor ∫i Ónghe˛urilor“,
cu suma de 198 mii lei din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006.
Art. 3. — Materialele absorbante necesare pentru
depoluarea fluviului Dun„rea, prev„zute la art. 1, se
achizi˛ioneaz„ Ón regim de extrem„ urgen˛„ de c„tre
Administra˛ia Na˛ional„ îApele Rom‚ne“, aflat„ Ón
coordonarea Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor.

Art. 4. — Pentru asigurarea fondurilor necesare
achizi˛ion„rii materialelor prev„zute la art. 1 se
suplimenteaz„ cu suma de 198 mii lei Fondul de
interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului, din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de
stat pe anul 2006.
Art. 5. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,
modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului de stat
∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului Mediului ∫i
Gospod„ririi Apelor pe anul 2006.
Art. 6. — Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor ∫i
alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare,
Ón conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate
potrivit prezentei hot„r‚ri.
Art. 7. — Predarea ajutorului se face prin grija
Administra˛iei Na˛ionale îApele Rom‚ne“, aflat„ Ón
coordonarea Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Attila Korodi,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 11 octombrie 2006.
Nr. 1.394.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 848/16.X.2006

11

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru jude˛ul Tulcea
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate din
taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru echilibrarea bugetelor locale
pe anul 2006, cu suma de 750 mii lei, pentru jude˛ul Tulcea,
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, ∫i alocarea acesteia
bugetului local al municipiului Tulcea, pentru finan˛area
lucr„rilor de construire a bisericii îSf‚nta Treime“.

Art. 2. — Ordonatorul principal de credite r„spunde de
modul de utilizare, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale, a
sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 11 octombrie 2006.
Nr. 1.395.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru jude˛ul Ialomi˛a
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2006, cu suma de 4.500 mii lei, pentru
jude˛ul Ialomi˛a, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la
dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2006, ∫i alocarea acesteia bugetului local al municipiului
Urziceni, jude˛ul Ialomi˛a, Ón vederea amenaj„rii traseului
DC 240 Urziceni pentru devierea traficului greu.

Art. 2. — Ordonatorul principal de credite r„spunde de
modul de utilizare, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale, a
sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2006.

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, 11 octombrie 2006.
Nr. 1.396.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006
nr. 379/2005, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor pe anul 2006 din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 1.000 mii lei, la
capitolul 51.01 îAutorit„˛i publice ∫i ac˛iuni externe“, titlul X
îActive nefinanciare“.

Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,
modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului de stat
∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor pe anul 2006.

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, 11 octombrie 2006.
Nr. 1.397.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru jude˛ul Dolj
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2006, cu suma de 1.849 mii lei, pentru
jude˛ul Dolj, din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, ∫i
alocarea acesteia bugetelor locale ale unit„˛ilor
administrativ-teritoriale prev„zute Ón anexa care face parte

integrant„ din prezenta hot„r‚re, pentru finan˛area unor
cheltuieli curente ∫i de capital.
Art. 2. — Ordonatorii principali de credite r„spund de
modul de utilizare a sumei alocate potrivit prevederilor
art. 1, Ón conformitate cu dispozi˛iile legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2006.

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, 11 octombrie 2006.
Nr. 1.398.
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ANEX√
REPARTIZAREA

sumei alocate din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006,
pentru jude˛ul Dolj
Nr.
crt.

Unitatea
administrativ-teritorial„

1.

Ora∫ul Bechet

2.

Comuna Pleni˛a

3.

Comuna Peri∫or

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna

Dobre∫ti
Celaru
S„lcu˛a
Murga∫i
C„l„ra∫i
Dane˛i
I∫alni˛a
V‚rtop
Bratovoe∫ti

Obiectivul
de investi˛ii

Suma alocat„
— mii lei —

Repara˛ii ∫i dot„ri la ™coala General„ nr. 1 Bechet
∫i C„minul Cultural Bechet
Finalizarea construc˛iei sediului prim„riei ∫i repara˛ii la cl„direa
Serviciului Public Comunitar Local de Eviden˛„ a Persoanelor
∫i Serviciului de Gospod„rire Comunal„
Repara˛ii ∫i dot„ri la Gr„dini˛a nr. 3 Peri∫or ∫i la Complexul
din satul M„r„cine
Construc˛ie sediu gr„dini˛„
Reabilitare drumuri comunale
Reabilitare drumuri comunale
Repara˛ii biserica ortodox„ Vele∫ti
Reabilitare drumuri comunale
Reabilitare trotuare
Reabilitare ∫coal„
Reabilitare drumuri comunale
Reabilitare drum comunal Prune˛

436
265
248
80
100
80
90
110
100
160
80
100
1.849

TOTAL:

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investi˛ii
îReabilitarea ∫i modernizarea sistemelor de alimentare cu ap„ ∫i ap„ uzat„ Ón ora∫ele Deva
∫i Hunedoara“, cuprins Ón Programul ISPA
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 40 alin. (2) din Ordonan˛a 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,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investi˛ii îReabilitarea ∫i modernizarea
sistemelor de alimentare cu ap„ ∫i ap„ uzat„ Ón ora∫ele
Deva ∫i Hunedoara“, cuprins Ón Programul ISPA, conform
anexei*) care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Finan˛area obiectivului de investi˛ii prev„zut
la art. 1 se face din fonduri ISPA, Ómprumut de la Banca

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) — Germania, bugetul
de stat de la pozi˛ia îTransferuri aferente Fondului
na˛ional de preaderare“, conform programelor de investi˛ii
publice aprobate potrivit legii, bugetul local, precum ∫i din
surse proprii ale Societ„˛ii Comerciale îAPAPROD“ —
S.A. Deva.

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, 11 octombrie 2006.
Nr. 1.402.

*) Anexa nu se public„, fiind clasificat„ potrivit legii.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.718/2005 privind autorizarea
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor pentru Óncheierea unor contracte comerciale
de achizi˛ii publice ∫i a Ministerului Finan˛elor Publice de a contracta credite externe
pentru realizarea unor programe de achizi˛ii, precum ∫i a Hot„r‚rii Guvernului nr. 302/2006
privind autorizarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor pentru Óncheierea unor contracte
de achizi˛ii publice ∫i a Ministerului Finan˛elor Publice de a contracta credite externe
pentru realizarea unor programe de achizi˛ii
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Alineatul (1) al articolului 3 din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 1.718/2005 privind autorizarea Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor pentru Óncheierea unor contracte
comerciale de achizi˛ii publice ∫i a Ministerului Finan˛elor
Publice de a contracta credite externe pentru realizarea
unor programe de achizi˛ii, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.192 din 29 decembrie 2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — (1) Contractele comerciale prev„zute la art. 1
vor fi finan˛ate Ón conformitate cu prevederile Legii datoriei
publice nr. 313/2004, cu modific„rile ulterioare, prin credite
externe, cu excep˛ia contractelor comerciale privind
Ónzestrarea, dezvoltarea ∫i modernizarea re˛elei informatice
∫i radio conven˛ionale pe unde scurte ∫i unde ultrascurte
ale Jandarmeriei Rom‚ne, care se vor finan˛a din bugetul
aprobat Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor.“

Art. II. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 302/2006 privind
autorizarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor pentru
Óncheierea unor contracte de achizi˛ii publice ∫i a
Ministerului Finan˛elor Publice de a contracta credite
externe pentru realizarea unor programe de achizi˛ii,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 235
din 15 martie 2006, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Titlul hot„r‚rii va avea urm„torul cuprins:
îHOT√R¬RE
privind autorizarea Ministerului Administra˛iei
∫i Internelor pentru Óncheierea unor contracte
de achizi˛ii publice“
2. Articolul 3 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — Contractele prev„zute la art. 1 ∫i cheltuielile
aferente acestora se vor asigura din sumele alocate cu
aceast„ destina˛ie de la bugetul de stat, prin bugetele
anuale ale Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor.“

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, 11 octombrie 2006.
Nr. 1.403.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
GUVERNUL ROM¬NIEI
COMISIA NAﬁIONAL√ PENTRU CONTROLUL ACTIVIT√ﬁILOR NUCLEARE

ORDIN
privind interzicerea utiliz„rii instala˛iilor radiologice medicale de microradiofotografie
Œn conformitate cu prevederile art. 11 lit. c) din Legea nr. 111/1996 privind desf„∫urarea Ón siguran˛„,
reglementarea, autorizarea ∫i controlul activit„˛ilor nucleare, republicat„, ∫i ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.627/2003 privind
aprobarea Regulamentului de organizare ∫i func˛ionare a Comisiei Na˛ionale pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2004, cu modific„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere prevederile Ordinului ministrului s„n„t„˛ii publice nr. 888/2006 privind revizuirea reglement„rilor
referitoare la examin„rile radiologice de mas„, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 647 din 26 iulie
2006, ∫i ale art. 13 din Normele fundamentale de securitate radiologic„ aprobate prin Ordinul pre∫edintelui Comisiei
Na˛ionale pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare nr. 14/2000, publicate Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 404 ∫i
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404 bis din 29 august 2000, cu complet„rile ulterioare, potrivit c„rora Comisia Na˛ional„ pentru Controlul Activit„˛ilor
Nucleare poate dispune oprirea practicii, dac„ aceasta nu se mai justific„,
pre∫edintele Comisiei Na˛ionale pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Œncep‚nd cu data de 26 octombrie 2006, se
interzice utilizarea instala˛iilor medicale radiologice pentru
microradiofotografie.
Art. 2. — Titularii autoriza˛iilor de utilizare a instala˛iilor
radiologice medicale pentru microradiofotografie vor Ónceta
activitatea de utilizare ∫i vor lua m„suri pentru scoaterea
din func˛iune a acestora.
Art. 3. — Autoriza˛iile de utilizare a instala˛iilor radiologice
medicale pentru microradiofotografie care sunt Ón vigoare Ó∫i
Ónceteaz„ valabilitatea la data de 26 octombrie 2006.

Art. 4. — Comisia Na˛ional„ pentru Controlul Activit„˛ilor
Nucleare va emite, din oficiu, autoriza˛ii de de˛inere f„r„
drept de utilizare pentru instala˛iile radiologice medicale
pentru microradiofotografie titularilor care posed„
autoriza˛iile prev„zute la art. 3.
Art. 5. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
Art. 6. — Prezentul ordin intr„ Ón vigoare la data
public„rii.

p. Pre∫edintele Comisiei Na˛ionale pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare,
Lucian Goicea
Bucure∫ti, 4 octombrie 2006.
Nr. 258.

ACTE ALE OFICIULUI ROM¬N PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
OFICIUL ROM¬N PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

DECIZIE
privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare
a repertoriului de opere de art„ vizual„ de c„tre organismele de televiziune
Av‚nd Ón vedere Cererea Societ„˛ii de Gestiune Colectiv„ a Drepturilor de Autor Ón Domeniul Artelor Vizuale —
VISARTA, Ónregistrat„ la Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor cu nr. 7.964 din 4 septembrie 2006, precum ∫i
Referatul nr. SG/4.717 din 11 septembrie 2006 al Direc˛iei registre, gestiune colectiv„ ∫i rela˛ii cu publicul,
conform prevederilor art. 1232 alin. (1) lit. d) ∫i art. 131 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor ∫i drepturile
conexe, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale art. III din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 123/2005 pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor ∫i drepturile conexe, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 329/2006,
Ón temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) ∫i art. 7 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea,
func˛ionarea, structura personalului ∫i dot„rile necesare Óndeplinirii atribu˛iilor Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor,
directorul general adjunct al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor emite urm„toarea decizie:
Art. 1. — Se constituie Comisia pentru negocierea
Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a
repertoriului de opere de art„ vizual„ de c„tre organismele
de televiziune, dup„ cum urmeaz„:
— un reprezentant al Societ„˛ii de Gestiune Colectiv„ a
Drepturilor de Autor Ón Domeniul Artelor Vizuale —
VISARTA, pe de o parte, ∫i
— un reprezentant al principalei structuri asociative din
domeniu, respectiv Asocia˛ia Rom‚n„ de Comunica˛ii
Audiovizuale (ARCA), c‚te un reprezentant al Societ„˛ii
Comerciale îPRO TV“ — S.A., al Societ„˛ii Comerciale îTV
ANTENA 1“ — S.A. ∫i al Societ„˛ii Comerciale îAmerom
Television“ — S.R.L. (PRIMA TV), precum ∫i un
reprezentant al Societ„˛ii Rom‚ne de Televiziune (SRTV),
pe de alt„ parte.

Art. 2. — Comisia constituit„ potrivit art. 1 are obliga˛ia
s„ desf„∫oare negocierile Ón conformitate cu dispozi˛iile
art. 1311 ∫i art. 1312 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 8/1996
privind dreptul de autor ∫i drepturile conexe, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare, pe o durat„ de maximum 30 de
zile calendaristice de la data constituirii.
Art. 3. — Comisia Ó∫i va stabili programul Ónt‚lnirilor, pe care
Ól va comunica Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor.
Art. 4. — Propunerea de metodologie privind utilizarea
prin radiodifuzare a repertoriului de opere de art„ vizual„
de c„tre organismele de televiziune, depus„ de Societatea
de Gestiune Colectiv„ a Drepturilor de Autor Ón Domeniul
Artelor Vizuale — VISARTA pentru negociere Ón cadrul
comisiei prev„zute la art. 1, este prev„zut„ Ón anexa care
face parte integrant„ din prezenta decizie.
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Art. 5. — Prezenta decizie va fi publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, Ón conformitate cu dispozi˛iile

art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.

Directorul general adjunct al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor,
Eugen Vasiliu

Bucure∫ti, 11 septembrie 2006.
Nr. 317.
ANEX√

PROPUNERE DE METODOLOGIE
privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere de art„ vizual„ de c„tre organismele de televiziune
1. Œn sensul prezentei metodologii prin opere de art„
vizual„ se Ón˛elege operele cuprinse la art. 7 lit. f), g), h) ∫i i)
din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor ∫i drepturile
conexe, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
2. Organismele de televiziune vor putea utiliza Ón
propriile programe repertoriul de opere de art„ vizual„ ale
organismului de gestiune colectiv„ a drepturilor de autor
numai Ón baza unei autoriza˛ii eliberate de acesta ∫i Ón
condi˛iile prezentei metodologii.
3. Utilizatorii autoriza˛i potrivit pct. 2 au obliga˛ia s„
pl„teasc„ o remunera˛ie reprezent‚nd drepturile
patrimoniale ale autorilor de opere de art„ vizual„,
calculat„ procentual din veniturile brute lunare, potrivit
tabelului urm„tor:
Tabel
Anul

2006 ∫i urm„torii

Procentul

0,5%

4. Sumele cuprinse Ón tabelul de la pct. 3 pot fi
modificate periodic de c„tre organismul de gestiune
colectiv„ a drepturilor de autor de opere de art„ vizual„,
conform prevederilor art. 1314 din Legea nr. 8/1996, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
5. Baza de calcul a remunera˛iei reprezent‚nd drepturile
patrimoniale ale autorilor de opere de art„ vizual„, datorat„
de organismele de televiziune, o constituie totalitatea
veniturilor brute lunare, din care se scad taxa pe valoarea
ad„ugat„ ∫i taxa local„ de publicitate.
6. Organismele de televiziune au obliga˛ia s„ pun„ la
dispozi˛ia organismului de gestiune colectiv„ a dreptului de
autor de opere de art„ vizual„ lista cuprinz‚nd toate

operele transmise Ón emisiuni sau Ónregistrate pentru
necesit„˛ile propriilor emisiuni. Aceste liste constituie baza
de repartizare a remunera˛iilor Óncasate de organismul de
gestiune colectiv„ a dreptului de autor de opere de art„
vizual„.
7. Œn cazul Ón care organismele de televiziune utilizeaz„
serviciile unor societ„˛i de intermediere a serviciilor
publicitare, baza de calcul a remunera˛iei cuvenite autorilor
de opere de art„ vizual„ o constituie Óncas„rile societ„˛ii de
intermediere Ón contul publicit„˛ii difuzate de utilizatorii
respectivi, astfel:
a) dac„ Óncas„rile din publicitate ale utilizatorilor sunt
mai mari de 60% fa˛„ de Óncas„rile societ„˛ii de
intermediere, baza de calcul a remunera˛iei este
reprezentat„ de Óncas„rile organismului de televiziune;
b) dac„ Óncas„rile din publicitate ale utilizatorilor sunt
mai mici de 60% fa˛„ de Óncas„rile societ„˛ii de
intermediere, baza de calcul a remunera˛iei este de 60%
din Óncas„rile societ„˛ii de intermediere.
8. Plata remunera˛iilor reprezent‚nd drepturile
patrimoniale ale autorilor de opere de art„ vizual„ datorate
de organismele de televiziune se face trimestrial. Termenul
limit„ de plat„ este ziua a 10-a din trimestrul urm„tor celui
pentru care se face plata.
9. Pentru Ónt‚rzieri la plat„ utilizatorii datoreaz„ de la
data scaden˛ei dob‚nda legal„.
10. Societatea Rom‚n„ de Televiziune va pl„ti
remunera˛iile cuvenite autorilor de opere de art„ vizual„
conform contractelor negociate ∫i Óncheiate direct cu
organismul de gestiune colectiv„ reprezentativ Ón domeniu.
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