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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 81
din 8 februarie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 32 alin. (2)
din Ordonan˛a Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven˛iilor

C U R T E A,
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or

fiz
i

ce

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 19 septembrie 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 1.419/84/2006, Tribunalul S„laj — Sec˛ia civil„
a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 32 alin. (2) din
Ordonan˛a Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraven˛iilor. Excep˛ia a fost ridicat„ de Societatea
Comercial„ îPubliserv“ — S.A. din Zal„u Óntr-un recurs
Ómpotriva unei sentin˛e civile av‚nd ca obiect o pl‚ngere
contraven˛ional„.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia arat„ c„ textul de lege criticat contravine
prevederilor art. 126 alin. (6) teza Ónt‚i din Constitu˛ie,
raportat la art. 52 alin. (1) ∫i (2) din aceasta, precum ∫i
dispozi˛iilor speciale Ón materia recursului paralel instituite
prin art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ
nr. 554/2004. Potrivit art. 32 alin. (2) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 2/2001, competen˛a de solu˛ionare a
pl‚ngerii Ón materie contraven˛ional„ revine judec„toriei.
Totodat„, prin Decizia nr. 349/2003, Curtea Constitu˛ional„
a stabilit Ón mod expres c„ procesul-verbal de contraven˛ie
este un act administrativ de constatare. Ca atare, devin
aplicabile prevederile art. 126 alin. (6) din Constitu˛ie ∫i ale
art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ
nr. 554/2004, Óns„ textul de lege criticat con˛ine norme de
procedur„ derogatorii, f„r„ a fi cuprins Óntr-un act normativ
de rang organic, a∫a cum prevede norma constitu˛ional„
invocat„. Mai mult, prin dispozi˛iile de lege supuse
examin„rii, legiuitorul a instituit o îsolu˛ie inedit„ Ón ceea ce
prive∫te recursul Ómpotriva hot„r‚rii pronun˛ate de
judec„torie, solu˛ionarea acestuia fiind dat„ Ón competen˛a
sec˛iei de contencios administrativ a tribunalului“. A∫adar,
reglement‚nd c„ile de atac Ón materie contraven˛ional„,
legea cadru Ón aceast„ materie — Ordonan˛a Guvernului
nr. 2/2001 — îconsacr„ un sistem mixt Ón care judecata Ón
fond are loc la instan˛a de fond (judec„toria), iar
solu˛ionarea recursului revine instan˛ei de contencios
administrativ specializate“.
Œn concluzie, solicit„ ca, prin decizia pe care o va
pronun˛a, Curtea Constitu˛ional„, Ón baza art. 154 alin. (1)
din Constitu˛ie, s„ admit„ excep˛ia ∫i s„ constate c„
dispozi˛iile art. 32 alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 2/2001 înu mai sunt Ón vigoare, acestea fiind contrare
art. 126 alin. (6) teza Ónt‚i din Constitu˛ie, raportat la
art. 52 alin. (1) ∫i (2) din aceasta, precum ∫i dispozi˛iilor
art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ
nr. 554/2004“.
Tribunalul S„laj — Sec˛ia civil„ consider„ c„ excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate nu este Óntemeiat„. Œn esen˛„, arat„ c„
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 32 alin. (2) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraven˛iilor, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„
îPubliserv“ — S.A. din Zal„u Ón Dosarul nr. 1.419/84/2006
al Tribunalului S„laj — Sec˛ia civil„.
La apelul nominal r„spunde, pentru autorul excep˛iei,
lichidator Vasile Nicorici, prin consilier juridic Oliviu Puie cu
delega˛ie depus„ la dosar, lipsind cealalt„ parte, fa˛„ de
care procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
Partea prezent„ sus˛ine, Ón esen˛„, c„ dispozi˛iile art. 32
alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului nr. 2/2001, fiind
reglement„ri anterioare revizuirii Constitu˛iei, contravin
prevederilor art. 52 alin. (1) ∫i (2) ∫i ale art. 126 alin. (6)
teza Ónt‚i din Legea fundamental„, precum ∫i ale art. 5
alin. (2) din Legea contenciosului administrativ
nr. 554/2004. Œntruc‚t, prin Decizia nr. 349/2003, Curtea
Constitu˛ional„ a re˛inut c„ procesul-verbal de constatare ∫i
sanc˛ionare a contraven˛iei este un act administrativ de
constatare, apreciaz„ c„ pl‚ngerea contraven˛ional„ ar
trebui solu˛ionat„ de o instan˛„ de contencios administrativ,
a∫a cum este stabilit„ competen˛a material„ Ón cazul
recursului. Oricum, instituirea unei alte proceduri de
judecat„, derogatorie de la normele Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, revine unei legi organice, ∫i nu
unei legi de natur„ ordinar„, cum sunt Ordonan˛a
Guvernului nr. 2/2001 sau Legea nr. 180/2002 de aprobare
a ordonan˛ei criticate. Œn plus, men˛ioneaz„ c„ dreptul de
acces la instan˛„, conferit de art. 6 din Conven˛ia pentru
ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale,
presupune ∫i accesul la un tribunal specializat ∫i solicit„,
pentru toate aceste motive, admiterea excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate.
Reprezentantul Ministerului Public men˛ioneaz„ c„
argumentele re˛inute de Curtea Constitu˛ional„ prin Decizia
nr. 359/2003 nu pot fi reiterate ∫i Ón cauza de fa˛„, situa˛ia
fiind diferit„. Mai mult dec‚t at‚t, regimul juridic al
contraven˛iilor, reglementat de Ordonan˛a Guvernului
nr. 2/2001, nu este supus legii organice, iar legiuitorul
poate stabili, Ón temeiul atribu˛iilor conferite de art. 126
alin. (2) din Constitu˛ie, reguli de procedur„ diferite, Ón
func˛ie de diverse criterii, printre care ∫i natura ∫i gravitatea
cauzei, astfel Ónc‚t pl‚ngerea contraven˛ional„ s„ fie
solu˛ionat„ Ón fond de judec„torie, iar Ón recurs de o

instan˛„ specializat„, respectiv sec˛ia de contencios
administrativ a tribunalului. Ca atare, solicit„ respingerea
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca neÓntemeiat„.
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ale art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ
nr. 554/2004.
C‚t prive∫te referirile autorului excep˛iei la argumentele
expuse Ón Decizia nr. 349/2003, Curtea constat„ c„ prin
aceasta instan˛a de contencios constitu˛ional a stabilit c„
îpersoana Ómpotriva c„reia s-a Óntocmit procesul-verbal de
constatare a contraven˛iei nu este pus„ Ón fa˛a unui verdict
definitiv de vinov„˛ie ∫i de r„spundere, ci doar Ón fa˛a unui
act administrativ de constatare, ale c„rui efecte pot fi
Ónl„turate prin exercitarea c„ilor de atac prev„zute de
lege“. S-a mai re˛inut, cu acela∫i prilej, c„ îdin punctul de
vedere al agentului constatator, aceast„ persoan„ este
vinovat„ ∫i responsabil„, iar procesul-verbal Óntocmit are,
p‚n„ la r„m‚nerea lui definitiv„, caracterul unui act
administrativ de constatare“. Or, aceasta nu poate duce la
concluzia sus˛inut„ de autorul excep˛iei c„ solu˛ionarea
cauzelor privind contestarea unui proces-verbal de
constatare ∫i sanc˛ionare a unei contraven˛ii urmeaz„
regulile procedurale specifice contenciosului administrativ,
reglementate prin Legea nr. 554/2004.
Œn leg„tur„ cu pretinsa neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor
art. 32 alin. (2) din ordonan˛a criticat„ fa˛„ de prevederile
art. 126 alin. (6) din Legea fundamental„, Curtea observ„
c„, prin Decizia nr. 797 din 9 noiembrie 2006, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 997 din
14 decembrie 2006, instan˛a de contencios constitu˛ional a
statuat c„ textul legal examinat nu contravine normelor
constitu˛ionale invocate, ar„t‚nd, cu acel prilej, c„ îprin
reglement„rile criticate legiuitorul nu a Ón˛eles s„ limiteze
controlul judec„toresc al actelor administrative ale
autorit„˛ilor publice, ci s„ asigure un climat de ordine,
indispensabil exercit„rii, Ón condi˛ii optime, a acestor
drepturi constitu˛ionale“. Mai mult, Curtea a re˛inut c„ textul
de lege atacat reprezint„ o aplicare a principiului specialia
generalibus derogant, Ón sensul competen˛ei atribuite de
art. 126 alin. (2) din Constitu˛ie legiuitorului, care poate
institui, pentru situa˛ii deosebite, reguli speciale Ón ceea ce
prive∫te stabilirea competen˛ei instan˛elor de judecat„ ∫i a
procedurii de judecat„.
Œntruc‚t, fa˛„ de considerentele ∫i solu˛ia pronun˛at„ de
Curte prin decizia men˛ionat„, nu au intervenit elemente
noi, de natur„ a schimba aceast„ jurispruden˛„, cele
re˛inute cu acel prilej Ó∫i men˛in valabilitatea ∫i Ón prezenta
cauz„.
De asemenea, Curtea constat„ c„, potrivit art. 34
alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului nr. 2/2001, hot„r‚rea
judec„toreasc„ prin care s-a solu˛ionat pl‚ngerea Ómpotriva
procesului-verbal de constatare a contraven˛iei ∫i de
aplicare a sanc˛iunii poate fi atacat„ cu recurs la sec˛ia de
contencios administrativ a tribunalului.
C‚t prive∫te critica de neconstitu˛ionalitate a textului de
lege atacat fa˛„ de prevederile art. 52 alin. (1) ∫i (2) din
Legea fundamental„, Curtea constat„ c„ nici aceasta nu
poate fi re˛inut„. Normele constitu˛ionale invocate confer„
persoanei v„t„mate Óntr-un drept al s„u ori Óntr-un interes
legitim de o autoritate public„, printr-un act administrativ,
dreptul de a se adresa instan˛ei pentru recunoa∫terea
dreptului pretins sau a interesului legitim, Óns„ Ón condi˛iile
∫i Ón limitele stabilite prin lege organic„. Or, Ón cauza de
fa˛„ este criticat„ o ordonan˛„ a Guvernului ce
reglementeaz„ regimul juridic al contraven˛iilor, procedura
aplicabil„ fiind una special„, derogatorie de la normele
dreptului comun, ∫i nu procedura contenciosului
administrativ. De altfel, domeniul contraven˛ional, spre
deosebire de contenciosul administrativ, nu se reg„se∫te
printre cele strict ∫i limitativ prev„zute de art. 73 alin. (3)
din Constitu˛ie, Ón privin˛a c„rora legiferarea are loc numai
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examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, sus˛inerile p„r˛ii prezente, concluziile procurorului
∫i dispozi˛iile de lege criticate, raportate la prevederile
Constitu˛iei, precum ∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine
urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 32 alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven˛iilor, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 410 din
25 iulie 2001, av‚nd urm„torul cuprins: î(2) Pl‚ngerea
Ómpreun„ cu dosarul cauzei se trimit de Óndat„ judec„toriei Ón a
c„rei circumscrip˛ie a fost s„v‚r∫it„ contraven˛ia.“
Œn motivarea excep˛iei autorul acesteia invoc„
prevederile constitu˛ionale ale art. 52 alin. (1) ∫i (2)
referitoare la dreptul persoanei v„t„mate de o autoritate
public„ ∫i ale art. 126 alin. (6) teza Ónt‚i privind garantarea
controlului judec„toresc al actelor administrative ale
autorit„˛ilor publice, pe calea contenciosului administrativ.
Analiz‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,
Curtea Constitu˛ional„ constat„ c„ argumentele formulate Ón
sus˛inerea sa vizeaz„, Ón esen˛„, aspectul referitor la
competen˛a material„ de solu˛ionare a pl‚ngerii
contraven˛ionale, reglementat„ prin art. 32 alin. (2) din
Ordonan˛a Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraven˛iilor. Œn opinia autorului, aceast„ competen˛„ ar
trebui s„ revin„ unei instan˛e specializate, astfel cum
competen˛a de solu˛ionare a recursului este atribuit„ sec˛iei
de contencios administrativ a tribunalului, invoc‚nd Ón acest
sens considerentele re˛inute de Curtea Constitu˛ional„ Ón
Decizia nr. 349/2003, prevederile art. 52 alin. (1) ∫i (2) ∫i
ale art. 126 alin. (6) teza Ónt‚i din Constitu˛ie, precum ∫i
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procesul-verbal contestat Ón spe˛„ nu are atributele unui act
administrativ Ón sensul Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004, iar singura modalitate de a se anula sau
modifica procesul-verbal de contraven˛ie este aceea
reglementat„ de Ordonan˛a Guvernului nr. 2/2001.
Potrivit dispozi˛iilor 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 formula
punctele de vedere cu privire la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ dispozi˛iile art. 32
alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului nr. 2/2001 sunt
constitu˛ionale. Aceasta deoarece ele nu contravin regulilor
constitu˛ionale consacrate de art. 126 alin. (6) teza Ónt‚i ∫i
art. 52 din Legea fundamental„, potrivit c„rora controlul
judec„toresc al actelor administrative ale autorit„˛ilor
publice, pe calea contenciosului administrativ, este garantat,
cu excep˛ia celor care privesc raporturile cu Parlamentul,
precum ∫i a actelor de comandament cu caracter militar.
Totodat„, textul de lege criticat con˛ine norme de
procedur„ privind competen˛a material„ de solu˛ionare a
pl‚ngerilor Ón materie contraven˛ional„, ceea ce reprezint„
op˛iunea legiuitorului, aceasta fiind Ón concordan˛„ cu
prevederile art. 126 alin. (2) din Constitu˛ie.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
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prin lege organic„. Totodat„, a∫a cum s-a ar„tat deja, actul
normativ atacat pune la dispozi˛ia persoanei interesate
suficiente mijloace procesuale prin care acesteia Ói este
garantat accesul liber ∫i efectiv la justi˛ie.
Curtea constat„, de asemenea, c„ invocarea dispozi˛iilor
art. 5 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ

nr. 554/2004 nu poate fi primit„, deoarece controlul
constitu˛ionalit„˛ii prevederilor legale are loc numai prin
raportare la norme constitu˛ionale sau cuprinse Ón conven˛ii
∫i tratate la care Rom‚nia este parte, ∫i nu la alte
dispozi˛ii sau acte normative din legisla˛ia intern„.

Pentru considerentele expuse mai sus, 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
D E C I D E:

ce

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 32 alin. (2) din Ordonan˛a Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contraven˛iilor, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îPubliserv“ — S.A. din Zal„u Ón
Dosarul nr. 1.419/84/2006 al Tribunalului S„laj — Sec˛ia civil„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 8 februarie 2007.
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Magistrat-asistent,
Claudia-Margareta Krupenschi
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HOT√R¬RE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investi˛ii
îLocuin˛e pentru tineri, destinate Ónchirierii, jude˛ul Cara∫-Severin, municipiul Re∫i˛a,
zona Teatrul de Var„“

ex

cl
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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,

tin

at

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

D

es

Art. 1. — Se aprob„ indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investi˛ii îLocuin˛e pentru tineri, destinate
Ónchirierii, jude˛ul Cara∫-Severin, municipiul Re∫i˛a, zona
Teatrul de Var„“, prev„zu˛i Ón anexa*) care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Finan˛area obiectivului de investi˛ii prev„zut la
art. 1 se face de la bugetul de stat prin bugetul

Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, Ón
limita sumelor aprobate anual cu aceast„ destina˛ie, din
bugetul local, din credite externe, precum ∫i din alte surse
legal constituite, conform programelor de investi˛ii publice
aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul delegat pentru lucr„ri publice
∫i amenajarea teritoriului,
László Borbély
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 28 februarie 2007.
Nr. 200.
*) Anexa nu se public„, fiind clasificat„ potrivit legii.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investi˛ii
îLocuin˛e pentru tineri, destinate Ónchirierii, jude˛ul Suceava, municipiul Suceava,
cartier Burdujeni, strada Privighetorii, etapa II“
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.
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, Ón
limita sumelor aprobate anual cu aceast„ destina˛ie, din
bugetul local, din credite externe, precum ∫i din alte surse

aprobate potrivit legii.

ce

legal constituite, conform programelor de investi˛ii publice
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i

Art. 1. — Se aprob„ indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investi˛ii îLocuin˛e pentru tineri,
destinate Ónchirierii, jude˛ul Suceava, municipiul
Suceava, cartier Burdujeni, strada Privighetorii, etapa II“,
prev„zu˛i Ón anexa*) care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Finan˛area obiectivului de investi˛ii prev„zut la
art. 1 se face de la bugetul de stat prin bugetul
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Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul delegat pentru lucr„ri publice
∫i amenajarea teritoriului,
László Borbély
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
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Bucure∫ti, 28 februarie 2007.
Nr. 201.
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GUVERNUL ROM¬NIEI
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HOT√R¬RE
pentru aprobarea Declara˛iei comune privind cooperarea dintre Ministerul Administra˛iei
∫i Internelor din Rom‚nia ∫i Ministerul de Interne al Landului Baden-Württemberg,
semnat„ la Bucure∫ti la 30 octombrie 2006
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ Declara˛ia comun„ privind
cooperarea dintre Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor din

Rom‚nia ∫i Ministerul de Interne al Landului BadenWürttemberg, semnat„ la Bucure∫ti la 30 octombrie 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 28 februarie 2007.
Nr. 202.
*) Anexa nu se public„, fiind clasificat„ potrivit legii.
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DECLARAﬁIE COMUN√
privind cooperarea dintre Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor din Rom‚nia
∫i Ministerul de Interne al Landului Baden-Württemberg

Ministrul administra˛iei ∫i internelor din Rom‚nia ∫i ministrul de interne al Landului Baden-Württemberg,
apreciind cooperarea desf„∫urat„ p‚n„ Ón prezent,
declar„ inten˛ia de a o intensifica ∫i de a o dezvolta Ón continuare, pe baza Declara˛iei comune privind
colaborarea dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Landului Baden-Württemberg, semnat„ la Bucure∫ti la 28 februarie
2000, dup„ cum urmeaz„:

ce
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(1) Œn conformitate cu prevederile legisla˛iilor lor
na˛ionale, Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor din Rom‚nia
∫i Ministerul de Interne al Landului Baden-Württemberg,
denumite Ón continuare p„r˛i, urm„resc intensificarea ∫i
dezvoltarea cooper„rii apropiate existente, bazate pe
Óncredere, Ón toate domeniile Óndeplinirii sarcinilor
poli˛iene∫ti, precum ∫i Ón anumite aspecte legate de
protec˛ia Ómpotriva catastrofelor ∫i incendiilor.
(2) Cooperarea va fi dezvoltat„ c‚t mai cur‚nd, inclusiv
prin convenirea unor m„suri individuale concrete.
(3) Prevederile prezentei declara˛ii comune nu vor afecta
obliga˛iile asumate de p„r˛i prin alte instrumente juridice
interna˛ionale.

(2) Schimbul de experien˛„ ∫i consilierea reciproc„ se
vor focaliza, Ón special, asupra metodelor, tacticilor ∫i
tehnicilor de Óndeplinire a sarcinilor ∫i problemelor legate de
dotare, echipamente ∫i administrative de personal.
(3) Cooperarea Ón domeniul preg„tirii ini˛iale ∫i continue
va fi Ómbun„t„˛it„ de structurile specializate ale p„r˛ilor, mai
ales prin:
a) punerea la dispozi˛ie, dup„ o Ón˛elegere prealabil„, a
unor planuri educa˛ionale ∫i de Ónv„˛„m‚nt pentru
preg„tirea ini˛ial„ ∫i continu„;
b) trimiterea unor referen˛i la cursuri de preg„tire
continu„;
c) crearea posibilit„˛ii particip„rii reciproce la cursuri de
preg„tire ini˛ial„ ∫i continu„;
d) realizarea unor seminarii sau exerci˛ii Ón comun; ∫i
e) realizarea, Ón regim de reciprocitate, a unor stagii de
preg„tire.
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ARTICOLUL 1
Aspecte generale
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Cooperarea se va desf„∫ura Ón special prin schimbul
unor date f„r„ caracter personal ∫i al altor informa˛ii
generale, efectuat prin intermediul unor canale de
comunicare desemnate de fiecare parte, prin desf„∫urarea
unor schimburi de experien˛„ ∫i consiliere reciproc„,
precum ∫i prin m„suri de preg„tire ini˛ial„ ∫i continu„.

ARTICOLUL 4

at

ex

M„suri

cl

ARTICOLUL 3
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(1) Pentru Ómbun„t„˛irea cooper„rii bilaterale, va fi
intensificat schimbul de informa˛ii ∫i vor fi desemnate
canale de comunicare pentru:
a) schimbul de informa˛ii privind evolu˛iile actuale ale
criminalit„˛ii, leg„turile infrac˛ionale ∫i modurile de
comportament infrac˛ional, precum ∫i alte date cu con˛inut
relevant poli˛ienesc;
b) informarea anticipativ„ reciproc„, Ón timp util, prin
structurile specializate, asupra evenimentelor ∫i ac˛iunilor
relevante, astfel Ónc‚t s„ poat„ fi luate m„surile
corespunz„toare, Ón scopul prevenirii pericolelor la adresa
ordinii ∫i siguran˛ei publice;
c) comunicarea reciproc„, prin structurile specializate, a
informa˛iilor relevante pentru planificarea misiunilor zilnice ∫i
a evenimentelor deosebite, precum ∫i transmiterea unor
informa˛ii despre evenimente ale c„ror efecte se pot resim˛i
pe teritoriul statului celeilalte p„r˛i;
d) schimbul de exper˛i ∫i desemnarea reciproc„ a unor
persoane de contact;
e) stabilirea unor inform„ri comune privind competen˛ele
∫i posibilit„˛ile de contactare ∫i actualizarea lor periodic„;
f) la cerere, schimbul de prevederi legislative,
reglement„ri administrative interne, precum ∫i publica˛ii de
specialitate.

(1) Cooperarea urmeaz„ a fi stabilit„ Ón baza unui
program anual de aplicare.
(2) P„r˛ile vor desemna fiecare c‚te un reprezentant
responsabil cu elaborarea ∫i finalizarea formei programului.
Finalizarea programului va avea loc, Ón principiu, cu 3 luni
Ónainte de Ónceperea anului calendaristic Ón care urmeaz„
s„ se desf„∫oare programul respectiv. Programul va fi
redactat Ón limba rom‚n„ ∫i Ón limba german„.
(3) Persoanele desemnate se vor consulta asupra
domeniilor, formelor ∫i metodelor de cooperare. Ace∫tia vor
preciza ∫i num„rul participan˛ilor, personalul implicat,
persoanele de contact ale structurilor implicate, precum ∫i
durata m„surilor respecive.
(4) Programul va fi evaluat periodic. Œn acest sens
persoanele desemnate vor evalua anual m„surile Óndeplinite
∫i vor oferi recomand„ri pentru continuarea concret„ a
programului.
(5) Limba de lucru pentru aplicarea practic„ a prezentei
declara˛ii comune este limba german„ sau o alt„ limb„
aleas„ de comun acord de c„tre p„r˛i.
ARTICOLUL 5
R„spundere

P„r˛ile declar„ c„ sunt de acord:
a) s„ suporte daunele cauzate celeilalte p„r˛i ∫i
lucr„torilor acesteia de c„tre lucr„torii trimi∫i;
b) s„ absolve cealalt„ parte ∫i lucr„torii acesteia de
orice preten˛ie pe care o ridic„ un ter˛ sau un lucr„tor al
celeilalte p„r˛i din cauza unei pagube provocate de unul
dintre lucr„torii acesteia celeilalte p„r˛i sau lucr„torilor
acesteia;
c) s„ absolve cealalt„ parte sau lucr„torii acesteia de
toate preten˛iile privind pagubele Ónregistrate ca urmare a
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ARTICOLUL 8
Dispozi˛ii finale
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(1) Prezenta declara˛ie comun„ se aplic„ provizoriu de
la data semn„rii ∫i intr„ Ón vigoare de la data la care
partea rom‚n„ va comunica Ministerului de Interne al
Landului Baden-Württemberg Óndeplinirea procedurilor
interne necesare pentru intrarea Ón vigoare a acesteia.
(2) Prezenta declara˛ie comun„ este Óncheiat„ pe o
perioad„ nedeterminat„ ∫i va putea fi modificat„ sau
completat„ oric‚nd, de comun acord.
(3) Œn eventualitatea apari˛iei unor diferende de
interpretare Ón ceea ce prive∫te tipul ∫i modul cooper„rii
realizate Ón baza prezentei declara˛ii comune, acestea vor
fi solu˛ionate prin consult„ri reciproce.
(4) P„r˛ile Ó∫i afirm„ inten˛ia de a continua cooperarea
Ón baza prezentei declara˛ii comune p‚n„ la momentul Ón
care una dintre p„r˛i va comunica Ón scris inten˛ia de
denun˛are. Denun˛area devine efectiv„ Ón 30 de zile de la
data primirii notific„rii scrise de c„tre cealalt„ parte.
Programul de aplicare aflat Ón curs va putea fi continuat Ón
m„sura Ón care p„r˛ile consider„, de comun acord, c„ este
necesar.
Semnat„ la 30 octombrie 2006 la Bucure∫ti, Ón dou„
exemplare originale, fiecare exemplar Ón limbile rom‚n„ ∫i
german„, toate textele fiind egal autentice.
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(1) Œn aplicarea programului respectiv, p„r˛ile se oblig„
s„ renun˛e la preten˛iile de compensare a costurilor, cu
excep˛ia cazurilor individual determinate, convenite de
comun acord.
(2) Costurile de transport interna˛ional, cazare ∫i mas„
ale participan˛ilor la cursurile de preg„tire ini˛ial„ ∫i
continu„, stagii de preg„tire, exerci˛ii comune sau alte
m„suri asem„n„toare vor fi suportate de partea
trimi˛„toare, Ón m„sura Ón care pentru cazuri individuale nu
se propune altfel.
(3) Œn cazul solicit„rii unor exper˛i sau referen˛i ai
celeilalte p„r˛i, partea solicitant„ va suporta cheltuielile de
transport interna˛ional, cazare ∫i mas„, Ón m„sura Ón care
nu se stabile∫te altfel Ón cazuri individuale. Dac„ sunt
posibile cazarea ∫i masa Ón structurile proprii, costurile vor
fi suportate de partea organizatoare, Ón m„sura Ón care nu
se stabile∫te altfel Ón cazuri individuale.
(4) Pentru finan˛area m„surilor luate Ón baza prezentei
declara˛ii comune, p„r˛ile nu exclud posibilitatea asigur„rii
financiare de c„tre ter˛e p„r˛i. Œn acest sens vor verifica, Ón
primul r‚nd, posibilitatea unei finan˛„ri prin programele de
asisten˛„ ale Uniunii Europene ∫i Consiliului Europei.

a

Costuri
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ARTICOLUL 6

prezentei declara˛ii comune s„ fie transmise unor ter˛i
numai cu aprobarea celeilalte p„r˛i.
(2) Utilizarea datelor ∫i informa˛iilor schimbate este
permis„ numai Ón scopurile enun˛ate Ón prezenta declara˛ie
comun„.
(3) O solicitare de schimb de date ∫i informa˛ii sau de
realizare a unor m„suri prev„zute Ón prezenta declara˛ie
comun„ poate fi respins„ total sau par˛ial, dac„ partea
solicitat„ consider„ c„ Óndeplinirea solicit„rii ar putea s„
Óncalce legisla˛ia sa na˛ional„ sau obliga˛iile interna˛ionale
asumate de aceasta. Œn cazul respingerii, partea solicitant„
va fi informat„ f„r„ Ónt‚rziere asupra motivelor.

tu

Óndeplinirii sarcinilor de serviciu, preten˛ii care sunt adresate
de propriii lucr„tori sau de rudele acestora Ómpotriva
celeilalte p„r˛i, doar dac„ pagubele ce se afl„ la baza
preten˛iilor nu au ap„rut ca urmare a inten˛iei sau culpei
evidente.
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ARTICOLUL 7

fo

rm

Protec˛ia datelor ∫i informa˛iilor
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(1) P„r˛ile vor Óntreprinde, Ón conformitate cu legisla˛iile
lor na˛ionale, toate m„surile necesare pentru ca datele ∫i
informa˛iile ob˛inute Ón cadrul cooper„rii realizate Ón baza

Pentru Ministerul de Interne
al Landului Baden-Württemberg,
Heribert Rech,
ministru de interne

D

es
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at

Pentru Ministerul Administra˛iei
∫i Internelor din Rom‚nia,
Alexandru Mircea,
secretar de stat

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului
∫i din administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor Ón domeniul public al jude˛ului Buz„u
∫i Ón administrarea Consiliului Jude˛ean Buz„u
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 unor imobile situate
Ón jude˛ul Buz„u, av‚nd datele de identificare prev„zute Ón
anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, din

domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor Ón domeniul public al jude˛ului
Buz„u ∫i Ón administrarea Consiliului Jude˛ean Buz„u.
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Art. 2. — Predarea-preluarea imobilelor prev„zute la
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile

interesate, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 28 februarie 2007.
Nr. 203.

ce

ANEX√

DATELE DE IDENTIFICARE

Persoana juridic„
la care se
transmit imobilele

pe

Persoana juridic„
de la care se
transmit imobilele

Caracteristicile tehnice
ale imobilelor

Municipiul
R‚mnicu S„rat,
jude˛ul Buz„u

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

tu

2.

Jude˛ul Buz„u,
Ón administrarea
Consiliului Jude˛ean
Buz„u

ra

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

ii
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Municipiul Buz„u,
jude˛ul Buz„u

Jude˛ul Buz„u,
Ón administrarea
Consiliului Jude˛ean
Buz„u

Codul de
clasificare ∫i
num„rul de
inventar atribuite
de M.F.P.

Suprafa˛a total„
a terenului = 3,63 ha
(Tarlaua nr. 37, parcela A668)
Construc˛ie:
Suprafa˛a construit„ = 22 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 22 m2

Nr. M.F.P.
101.886
Codul de
clasificare
8.29.10

Suprafa˛a total„
a terenului = 2 ha
(Tarlaua nr. 31, parcela A153)
Construc˛ie:
Suprafa˛a construit„ = 12 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 12 m2

Nr. M.F.P.
101.888
Codul de
clasificare
8.29.10
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ite

a

Nr.
crt.

Locul unde sunt
situate imobilele
care se transmit

rs
o

an

el

or

fiz
i

a imobilelor care se transmit din domeniul public al statului
∫i din administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor Ón domeniul public al jude˛ului Buz„u
∫i Ón administrarea Consiliului Jude˛ean Buz„u

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi˛ii
îModernizarea sistemelor de ap„ potabil„ ∫i canalizare ∫i construirea
unei sta˛ii noi de epurare a apelor uzate Ón Gala˛i, Rom‚nia“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 44 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind
finan˛ele publice locale,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investi˛ii îModernizarea sistemelor de ap„
potabil„ ∫i canalizare ∫i construirea unei sta˛ii noi de
epurare a apelor uzate Ón Gala˛i, Rom‚nia“, prev„zu˛i Ón
anexa*) care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

Art. 2. — Finan˛area obiectivului de investi˛ii prev„zut
la art. 1 se va asigura din fonduri ISPA, dintr-un
Ómprumut extern de la Banca European„ de Investi˛ii,
contractat Ón condi˛iile legii, ∫i, Ón completare, de la
bugetul local al municipiului Gala˛i, Ón limita sumelor

*) Anexa nu se public„, fiind clasificat„ potrivit legii.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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aprobate anual cu aceast„ destina˛ie, conform programelor
de investi˛ii publice aprobate potrivit legii, precum ∫i din

surse proprii ale Societ„˛ii Comerciale îAP√ CANAL“ —
S.A. Gala˛i.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul delegat pentru lucr„ri publice
∫i amenajarea teritoriului,
László Borbély
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 28 februarie 2007.
Nr. 206.

ce

GUVERNUL ROM¬NIEI

an

el

or

fiz
i

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui imobil, aflat Ón domeniul public al statului, din administrarea
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale — Direc˛ia pentru Agricultur„
∫i Dezvoltare Rural„ Br„ila Ón administrarea Agen˛iei Domeniilor Statului

a

pe

rs
o

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

tu

Dezvoltare Rural„ Br„ila Ón administrarea Agen˛iei
Domeniilor Statului.
Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.
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Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unui imobil aflat Ón
domeniul public al statului, av‚nd datele de identificare
prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re, din administrarea Ministerului Agriculturii, P„durilor
∫i Dezvolt„rii Rurale — Direc˛ia pentru Agricultur„ ∫i

ite

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU
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at

ex

cl

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 28 februarie 2007.
Nr. 207.

Contrasemneaz„:
p. Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
D„nu˛ Apetrei,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat

ANEX√

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate public„ a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale — Direc˛ia pentru Agricultur„ ∫i Dezvoltare Rural„ Br„ila
Ón administrarea Agen˛iei Domeniilor Statului
Adresa
unde este situat
imobilul

Municipiul Br„ila,
jude˛ul Br„ila

Persoana juridic„
de la care se
transmite imobilul

Statul rom‚n,
Ministerul Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale — Direc˛ia pentru
Agricultur„ ∫i Dezvoltare
Rural„ Br„ila

Persoana juridic„
la care se
transmite imobilul

Statul rom‚n,
Agen˛ia Domeniilor
Statului

Num„rul
de identificare
acordat de
Ministerul
Finan˛elor
Publice

144.752

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Teren agricol = 35,10 ha,
din care:
34,89 ha arabil
0,21 ha drumuri

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Direc˛iei pentru Agricultur„ ∫i Dezvoltare Rural„ Constan˛a Ón domeniul privat al comunei Tuzla
∫i Ón administrarea Consiliului Local al Comunei Tuzla, jude˛ul Constan˛a
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 10 alin. (2) ∫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.

ce

de proprietate privat„ pentru persoanele Óndrept„˛ite
conform legilor fondului funciar.
Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

fiz
i

Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unui imobil, av‚nd
datele de identificare prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul public al
statului ∫i din administrarea Direc˛iei pentru Agricultur„ ∫i
Dezvoltare Rural„ Constan˛a Ón domeniul privat al comunei
Tuzla ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Comunei
Tuzla, jude˛ul Constan˛a, Ón vederea reconstituirii dreptului

an

el

or

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
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Bucure∫ti, 28 februarie 2007.
Nr. 208.
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Contrasemneaz„:
p. Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
D„nu˛ Apetrei,
secretar de stat
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat

ANEX√

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea Direc˛iei
pentru Agricultur„ ∫i Dezvoltare Rural„ Constan˛a Ón domeniul privat al comunei Tuzla,
jude˛ul Constan˛a, ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Comunei Tuzla
Adresa
unde este situat
imobilul

Comuna Tuzla,
jude˛ul Constan˛a

Persoana juridic„
de la care se
transmite imobilul

Statul rom‚n, Direc˛ia
pentru Agricultur„ ∫i Dezvoltare
Rural„ Constan˛a — Unitatea
de ameliorare ∫i reproduc˛ie
Ón zootehnie Constan˛a

Persoana juridic„
la care se
transmite imobilul

Comuna Tuzla,
Consiliul Local
al Comunei Tuzla

Num„rul
de identificare
acordat de
Ministerul
Finan˛elor
Publice

39.453

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Teren arabil
Suprafa˛„ = 109 ha

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea pl„˛ii voluntare a Rom‚niei la Organiza˛ia pentru Cooperare ∫i Dezvoltare
Economic„ (OCDE), Ón vederea finan˛„rii îStudiului economic asupra
zonei M„rii Negre ∫i a Asiei Centrale“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

Rom‚niei la Organiza˛ia pentru Cooperare ∫i Dezvoltare
Economic„ (OCDE), Ón vederea finan˛„rii îStudiului
economic asupra zonei M„rii Negre ∫i a Asiei Centrale“ —

BSECAO (Black Sea Central Asian Outlook), Ón valoare de
200.000 de euro anual, Ón anii 2007, 2008 ∫i 2009.
Art. 2. — Fondurile necesare pl„˛ii cotiza˛iei prev„zute
la art. 1 se asigur„ de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Afacerilor Externe.

ce

Art. 1. — Se aprob„ plata unei contribu˛ii voluntare a

PRIM-MINISTRU

fiz
i

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

a

pe
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an

el

or

Contrasemneaz„:
Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
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Bucure∫ti, 28 februarie 2007.
Nr. 209.
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GUVERNUL ROM¬NIEI
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HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 182/2004 privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai unor obiective de investi˛ii din cadrul programului î38.000 de locuin˛e
pentru tineri, destinate Ónchirierii“, derulate prin intermediul Agen˛iei Na˛ionale pentru Locuin˛e,
∫i modificarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.505/2004 pentru aprobarea Listei cuprinz‚nd 345
de obiective de investi˛ii din cadrul programului î38.000 de locuin˛e pentru tineri, destinate
Ónchirierii“, derulat prin intermediul Agen˛iei Na˛ionale pentru Locuin˛e
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.
Art. I. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 182/2004 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective
de investi˛ii din cadrul programului î38.000 de locuin˛e
pentru tineri, destinate Ónchirierii“, derulate prin intermediul
Agen˛iei Na˛ionale pentru Locuin˛e, cu modific„rile ulterioare,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 159
îNr.
crt.

din 24 februarie 2004, cu modific„rile ulterioare, se
modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Pozi˛ia nr. 22 din anexa nr. 1 îLista obiectivelor de
investi˛ii din cadrul programului «38.000 de locuin˛e
pentru tineri, destinate Ónchirierii», derulat prin
intermediul Agen˛iei Na˛ionale pentru Locuin˛e“, va avea
urm„torul cuprins:

Obiectiv de investi˛ii

22. Locuin˛e pentru tineri, destinate Ónchirierii, cartierul Izvoare,
etapa a 3-a, municipiul Piatra-Neam˛, jude˛ul Neam˛

Nr. unit.
locative

235“

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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2. Anexa nr. 2/22 se Ónlocuie∫te cu anexa nr. 1*) care
face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. II. — Anexa nr. 2/286 la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.505/2004 pentru aprobarea Listei cuprinz‚nd 345 de
obiective de investi˛ii din cadrul programului î38.000 de
locuin˛e pentru tineri, destinate Ónchirierii“, derulat prin

intermediul Agen˛iei Na˛ionale pentru Locuin˛e, cu
modific„rile ulterioare, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 867 din 23 septembrie 2004, se
modific„ ∫i se Ónlocuie∫te cu anexa nr. 2*) care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul delegat pentru lucr„ri publice
∫i amenajarea teritoriului,
László Borbély
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat

fiz
i

ce

Bucure∫ti, 28 februarie 2007.
Nr. 212.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL
FINANﬁELOR PUBLICE
Nr. 325 din 26 februarie 2007
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MINISTERUL COMUNICAﬁIILOR
™I TEHNOLOGIEI INFORMAﬁIEI
Nr. 103 din 26 februarie 2007
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ORDIN
pentru aprobarea bugetului propriu de venituri ∫i cheltuieli al Ministerului Comunica˛iilor
∫i Tehnologiei Informa˛iei privind activitatea de privatizare pe anul 2007
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Œn temeiul prevederilor art. 1 alin. (3) din Ordonan˛a Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri
∫i cheltuieli ale unit„˛ilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale
administra˛iei publice centrale, precum ∫i a autorit„˛ilor publice centrale, ale art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele
m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 5 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 744/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iei, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i ale 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,

es

tin

ministrul comunica˛iilor ∫i tehnologiei informa˛iei ∫i ministrul finan˛elor publice emit urm„torul ordin:

D

Art. 1. — Se aprob„ bugetul propriu de venituri ∫i
cheltuieli al Ministerului Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei
Informa˛iei privind activitatea de privatizare pe anul 2007,
prev„zut Ón anexa care face parte integrant„ din prezentul
ordin.
Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
Ónscrise Ón bugetul de venituri ∫i cheltuieli al Ministerului
Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iei reprezint„ limite
maxime care nu pot fi dep„∫ite dec‚t Ón cazuri justificate,
aprobate prin ordin comun al ministrului comunica˛iilor ∫i
tehnologiei informa˛iei ∫i al ministrului finan˛elor publice.
(2) Œn cazul Ón care Ón execu˛ia bugetului de venituri ∫i
cheltuieli se Ónregistreaz„ nerealiz„ri ale veniturilor totale
aprobate, Ministerul Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iei
va efectua cheltuieli totale propor˛ional cu gradul de
realizare a veniturilor totale.
Ministrul comunica˛iilor ∫i tehnologiei informa˛iei,
Zsolt Nagy

Art. 3. — (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie
contraven˛ie ∫i se sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la 200 lei la
1.000 lei.
(2) Contraven˛iei prev„zute la alin. (1) i se aplic„
dispozi˛iile Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraven˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 180/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
Art. 4. — Contraven˛ia se constat„ ∫i amenda se aplic„
de organele de control financiar ale statului, Ómputernicite
potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea
prevederilor prezentului ordin.
Art. 5. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
p. Ministrul finan˛elor publice,
Alice Cezarina BÓtu,
secretar de stat

*) Anexele nr. 1 ∫i 2 nu se public„, fiind clasificate potrivit legii.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEX√

MINISTERUL COMUNICAﬁIILOR ™I TEHNOLOGIEI INFORMAﬁIEI
BUGETUL PROPRIU DE VENITURI ™I CHELTUIELI

privind activitatea de privatizare pe anul 2007
— mii lei —
Denumirea indicatorului

Program
anual

trim. I

0

1

2

3

4

5

6

49,551

—

49,551

—

—

49,551
—
—
—
49,551
—
—
—
—
—
49,551
49,551
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

49,551
—
—
—
49,551
—
—
—
—
—
49,551
49,551
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—

—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—
—
—
49,551

—
—
—
—
—

—
—
—
—
49,551

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
49,551
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
49,551
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
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trim. III

trim. IV
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trim. II

ex
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II.

Venituri — Total
din care:
I. Venituri curente
C. Venituri nefiscale
C.1. Venituri din proprietate
Venituri din proprietate
Venituri din dividende
Venituri din dob‚nzi
Alte venituri din dob‚nzi
II. Venituri din capital
Venituri din valorificarea unor bunuri
Venituri din privatizare
Cheltuieli — Total (A + B)
A. Cheltuieli curente (1 + 2 + 3 + 4)
1. CHELTUIELI DE PERSONAL
2. BUNURI ™I SERVICII (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)
2.1. Bunuri ∫i servicii
Furnituri de birou
Carburan˛i
Alte bunuri ∫i servicii pentru Óntre˛inere ∫i func˛ionare
2.2. Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
2.3. Deplas„ri
Deplas„ri interne
2.4. Alte cheltuieli
Reclam„ ∫i publicitate
Protocol ∫i reprezentare
Alte cheltuieli
Cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultan˛i,
agen˛i de privatizare sau firme de avocatur„ ∫i cele
pentru preg„tirea ∫i realizarea privatiz„rii societ„˛ilor comerciale
Cheltuieli pentru rapoarte de evaluare Ón procesul
de privatizare ∫i postprivatizare pentru: expertize, cau˛iuni,
evalu„ri Ón litigii, onorarii executori judec„tore∫ti,
documenta˛ii pentru ob˛inerea avizului de mediu, precum
∫i alte asemenea cheltuieli
Costuri implicate de dizolvarea voluntar„ ∫i lichidarea
societ„˛ilor comerciale
3. ALTE TRANSFERURI
Transferuri interne
Programe PHARE
4. ALTE CHELTUIELI
Sumele cu care M.C.T.I. particip„ la majorarea capitalului
social al unor societ„˛i comerciale Ón cazurile prev„zute
de lege
Sumele pl„tite efectiv cump„r„torilor reprezent‚nd daune
suportate ca urmare a garan˛iilor acordate de acesta
Ón contractul de v‚nzare-cump„rare de ac˛iuni ∫i/sau
cheltuieli efectuate pentru combaterea ori stingerea
preten˛iilor formulate de ofertant, precum ∫i desp„gubirile
cuvenite potrivit art. 27—29 din Legea nr. 137/2002
privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare
V„rs„minte la Trezoreria Statului, Óntr-un cont special
deschis pe seama Ministerului Finan˛elor Publice
V„rs„minte la bugetul statului
B. CHELTUIELI DE CAPITAL
Active nefinanciare
Active fixe
Ma∫ini, echipamente ∫i mijloace de transport
Mobilier, aparatur„, birotic„ ∫i alte active corporale

D

I.

ce

Nr.
crt.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

14

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 160/7.III.2007

MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRUCﬁIILOR ™I TURISMULUI
Nr. 128 din 26 ianuarie 2007

MINISTERUL
FINANﬁELOR PUBLICE
Nr. 529 din 26 februarie 2007

ORDIN
pentru aprobarea bugetului propriu de venituri ∫i cheltuieli al Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2007
Œn temeiul prevederilor Ordonan˛ei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri ∫i cheltuieli ale
unit„˛ilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administra˛iei
publice centrale, precum ∫i a autorit„˛ilor publice centrale, ale art. 9 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 88/1997 privind privatizarea societ„˛ilor comerciale, aprobat„ prin Legea nr. 44/1998, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, ale art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ale Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea condi˛iilor de finan˛are a
organiz„rii ∫i desf„∫ur„rii activit„˛ilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucr„rilor Publice,
Transporturilor ∫i Locuin˛ei, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 57/2003,

tu

ite

a

pe
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o
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el

or

derulate prin Ministerul Lucr„rilor Publice, Transporturilor ∫i
Locuin˛ei, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 57/2003, Ón
scopul desf„∫ur„rii corespunz„toare a activit„˛ii sale, din
veniturile Óncasate Ón cursul anului 2007, o sum„
reprezent‚nd jum„tate din cuantumul cheltuielilor prev„zute
Ón bugetul s„u de venituri ∫i cheltuieli aferent activit„˛ii de
privatizare pe anul 2007.
Art. 4. — (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie
contraven˛ie ∫i se sanc˛ioneaz„ cu amend„ de la 200 lei la
1.000 lei.
(2) Contraven˛iei prev„zute la alin. (1) i se aplic„
dispozi˛iile Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraven˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 180/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
Art. 5. — Contraven˛ia se constat„ ∫i amenda se aplic„
de organele de control financiar ale statului, Ómputernicite
potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea
prevederilor prezentului ordin.
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ra

Art. 1. — Se aprob„ bugetul propriu de venituri ∫i
cheltuieli al Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2007,
prev„zut Ón anexa care face parte integrant„ din prezentul
ordin.
Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor
Ónscrise Ón bugetul de venituri ∫i cheltuieli al Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului reprezint„ limite
maxime care nu pot fi dep„∫ite dec‚t Ón cazuri justificate ∫i
numai printr-o modificare a prezentului ordin.
(2) Œn cazul Ón care Ón execu˛ia bugetului de venituri ∫i
cheltuieli se Ónregistreaz„ nerealiz„ri ale veniturilor totale
aprobate, Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului va efectua cheltuieli totale propor˛ional cu gradul
de realizare a veniturilor totale.
Art. 3. — Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului re˛ine la dispozi˛ia sa, conform prevederilor
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 148/2002 pentru
asigurarea condi˛iilor de finan˛are a organiz„rii ∫i
desf„∫ur„rii activit„˛ilor legate de procesul de privatizare

emit urm„torul ordin:

fiz
i

ce

ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului ∫i ministrul finan˛elor publice

D

es

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul finan˛elor publice,
Alice Cezarina BÓtu,
secretar de stat
ANEX√

BUGETUL PROPRIU DE VENITURI ™I CHELTUIELI

al Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2007
Nr.
crt.

Indicatori

Mii lei

0

1

2

I.

Venituri totale, din care:
I. Venituri curente
C. Venituri nefiscale
C.1. Venituri din proprietate
Venituri din proprietate
Venituri din dividende
Venituri din dob‚nzi
Alte venituri din dob‚nzi
II. Venituri din capital
Venituri din valorificarea unor bunuri
Venituri din privatizare

39.900,00
18.455,00
18.455,00
18.455,00
18.450,00
18.450,00
5,00
5,00
21.445,00
21.445,00
21.445,00
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0

II.

1

2

Cheltuieli — Total — (A + B)

39.900,00

A. Cheltuieli curente

39.800,00

1. CHELTUIELI DE PERSONAL, din care:

50,00

— deplas„ri

50,00

— indemniza˛ii
2. BUNURI ™I SERVICII, d.c.

4.195,00

2.1. Bunuri ∫i servicii, d.c.

455,00

— Furnituri de birou

10,00

— Carburan˛i

4,00

— Alte bunuri ∫i servicii pentru Óntre˛inere ∫i func˛ionare

441,00

2.2. Bunuri de natura obiectelor de inventar

10,00

— Alte obiecte de inventar

10,00

2.3. Deplas„ri

20,00

fiz
i

ce

— Deplas„ri interne
2.4. Alte cheltuieli

el

or

— Reclam„ ∫i publicitate

an

— Protocol ∫i reprezentare

rs
o

— Alte cheltuieli

20,00
3.710,00
130,00
30,00
3.550,00

pe

• Cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultan˛i, agen˛i de privatizare sau firme
2.000,00

ite

a

de avocatur„ ∫i cele pentru preg„tirea ∫i realizarea privatiz„rii societ„˛ilor comerciale

tu

• Cheltuieli pentru rapoarte de evaluare Ón procesul de privatizare ∫i postprivatizare pentru:

ra

expertize, cau˛iuni, evalu„ri Ón litigii, onorarii executori judec„tore∫ti, documenta˛ii pentru

ii
g

ob˛inerea avizului de mediu, precum ∫i alte asemenea cheltuieli

rm

ăr

• Costuri implicate de dizolvarea voluntar„ ∫i lichidarea societ„˛ilor comerciale

fo

3. ALTE TRANSFERURI

in

— Transferuri interne

us

iv

• Programe PHARE

cl

4. ALTE CHELTUIELI

1.200,00
350,00
350,00
350,00
350,00
35.205,00

ex

— sumele cu care Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului particip„ la majorarea

tin

at

capitalului social al unor societ„˛i comerciale Ón cazurile prev„zute de lege

es

— sumele pl„tite efectiv cump„r„torilor, reprezent‚nd daune suportate de Ministerul

D

Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului ca urmare a garan˛iilor acordate de acesta
Ón contractul de v‚nzare-cump„rare de ac˛iuni ∫i/sau cheltuieli efectuate pentru combaterea
ori stingerea preten˛iilor formulate de ofertant, precum ∫i desp„gubirile cuvenite potrivit
art. 27—29 din Legea nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare
— V„rs„minte la Trezoreria Statului, din privatizare

15.650,00

— V„rs„minte la bugetul statului

18.455,00

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

III.

1.100,00

100,00

Active nefinanciare

100,00

— Active fixe

100,00

• ma∫ini, echipamente ∫i mijloace de transport

85,00

• mobilier, aparatur„ birotic„ ∫i alte active corporale

15,00

Informa˛ii privind disponibilul de cont (conform Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 148/2002)
1. Disponibil la Ónceputul perioadei

2.388,00

2. Disponibil la sf‚r∫itul perioadei

2.897,50
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MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE

ORDIN
privind modificarea Ordinului ministrului finan˛elor publice nr. 86/2005
pentru reglementarea datei pl„˛ii salariilor la institu˛iile publice
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 baza art. 53 din Legea nr. 500/2002 privind finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare,
ministrul finan˛elor publice emite urm„torul ordin:

fiz
i
or

an

p. Ministrul finan˛elor publice,
C„t„lin Doica,
secretar de stat

ce

datei pl„˛ii salariilor la institu˛iile publice, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 108 din
2 februarie 2005, cu modific„rile ulterioare, se modific„
din î5“ Ón î10“.
Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

el

Art. I. — Data pl„˛ii salariilor prev„zut„ la codul 28
îMinisterul Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iei“ din
Lista e∫alon„rii pe zile a pl„˛ii salariilor la ordonatorii
principali de credite ∫i la institu˛iile publice
subordonate, aprobat„ Ón anexa la Ordinul ministrului
finan˛elor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea
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