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DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 838
din 8 iulie 2008

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii,
îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate
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Judecătoria Tecuci consideră excepția de neconstituționalitate ca fiind întemeiată, apreciind că prin dispozițiile art. 7
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2001 se aduce
atingere dreptului de proprietate privată al unităților
administrativ-teritoriale asupra terenurilor și construcțiilor
edificate pe acestea. Este adevărat că ordonanța prevede doar
că bunurile pot fi vândute persoanelor care le-au avut în
folosință gratuită, însă nu rezultă în ce condiții consiliile locale ar
putea refuza încheierea contractelor de vânzare-cumpărare și
nici dacă acestea și-ar putea exercita libertatea de a încheia
contracte de vânzare-cumpărare și cu alte persoane. Din
economia textului rezultă că bunurile la care se referă ordonanța
pot fi vândute numai unei anumite categorii de persoane, dacă
acestea își manifestă opțiunea de a cumpăra și la un preț impus,
ceea ce echivalează cu un transfer silit de proprietate, care nu
respectă prevederile constituționale referitoare la expropriere.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor
două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului
Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra
excepției de neconstituționalitate ridicate.
Avocatul Poporului consideră că excepția de
neconstituționalitate este neîntemeiată, arătând că măsurile
instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2001
vizează repunerea în circuitul economic agricol a unor
construcții dezafectate, în scopul încurajării dezvoltării creșterii
animalelor, cu consecințe pozitive asupra dezvoltării economice
a unităților administrativ-teritoriale.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului și
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra
excepției de neconstituționalitate ridicate.
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Ioan Vida
— președinte
Nicolae Cochinescu
— judecător
Aspazia Cojocaru
— judecător
Acsinte Gaspar
— judecător
Ion Predescu
— judecător
Puskás Valentin Zoltán
— judecător
Augustin Zegrean
— judecător
Ion Tiucă
— procuror
Mihaela Senia Costinescu
— magistrat-asistent
Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001
privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice
dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării
animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate
dezafectate, excepție ridicată de Consiliul Local al Comunei
Negrilești, județul Galați, în Dosarul nr. 3.826/324/2007 al
Judecătoriei Tecuci.
La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care
procedura de citare a fost legal îndeplinită.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere ca neîntemeiată a excepției de neconstituționalitate.
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având în vedere actele și lucrările dosarului, constată
următoarele:
Prin Încheierea din 10 martie 2008, pronunțată în Dosarul
nr. 3.826/324/2007, Judecătoria Tecuci a sesizat Curtea
Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a
dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor
zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și
exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri
combinate dezafectate, excepție ridicată de Consiliul Local al
Comunei Negrilești, județul Galați.
În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul
apreciază că dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 168/2001 afectează în mod grav și iremediabil interesele
comunității locale, întrucât impun transmiterea în folosință
gratuită a imobilelor ce fac obiectul ordonanței pe o perioadă de
5 ani, urmată de vânzarea la un preț echivalent cu 10% din
valoarea de inventar a acestora la momentul atribuirii gratuite.
Or, sumele de bani ce ar trebui să rezulte din administrarea sau
înstrăinarea acestor imobile ar trebui să se facă venit la bugetul
local pentru susținerea unor proiecte comunitare, iar nu să
profite exclusiv unor persoane private.
În aceste condiții, sunt nesocotite prevederile art. 44 alin. (2)
și ale art. 136 alin. (5) din Constituție, întrucât este încălcat
dreptul de proprietate privată al comunității locale asupra
construcțiilor zootehnice dezafectate, precum și principiul
autonomiei locale, potrivit căruia administrarea domeniului
public și privat al localității reprezintă un atribut al autorității
publice locale, care trebuie exercitat exclusiv în interesul
cetățenilor.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor,
concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate
la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține
următoarele:
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție și
ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992,
să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie
dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001
privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice
dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării
animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate
dezafectate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 823 din 20 decembrie 2001, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 387/2002, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 469 din 1 iulie 2002, cu modificările și completările
ulterioare.
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Autorul excepției susține că dispozițiile de lege criticate locale de a opta, la expirarea termenului prevăzut în contractul
încalcă prevederile constituționale ale art. 44 alin. (2) și art. 136 de atribuire în folosință gratuită sau după efectuarea investițiilor
alin. (5), care garantează dreptul de proprietate privată, ale prevăzute în acest contract, pentru vânzarea bunurilor aflate în
art. 120 alin. (1) privind principiile de bază ale administrației proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale către
publice locale și ale art. 121 alin. (1) și (2) referitoare la asociațiile de crescători de animale, cu sau fără personalitate
autoritățile comunale și orășenești.
juridică sau către crescătorii de animale, persoane fizice ori
Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține juridice. În situația în care titularul dreptului de proprietate, prin
că asupra dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului reprezentantul său legal, își manifestă intenția de a înstrăina
nr. 168/2001 Curtea s-a mai pronunțat prin Decizia nr. 415 din bunurile care fac obiectul ordonanței, iar persoanele care le-au
11 noiembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, deținut în folosință gratuită sunt de acord cu cumpărarea lor,
Partea I, nr. 117 din 10 februarie 2004. Cu acel prilej, Curtea a transferul dreptului de proprietate se va realiza contra unui preț
reținut că ordonanța „stabilește măsuri pentru atribuirea echivalent cu 10% din valoarea contabilă a acestora la
construcțiilor zootehnice și a fabricilor de nutrețuri combinate momentul atribuirii în folosință gratuită. Astfel, Curtea constată
dezafectate în folosința gratuită a asociațiilor crescătorilor de că dispozițiile legale criticate nu îngrădesc prerogativa dispoziției
animale, cu sau fără personalitate juridică, precum și a dreptului de proprietate, înstrăinarea bunurilor fiind subsecventă
persoanelor fizice în vârstă de până la 40 de ani sau a manifestării neechivoce a intenției titularului dreptului de a le
persoanelor juridice care formulează cerere scrisă și dovedesc vinde.
capacitatea tehnică și financiară de a desfășura activități de
În ceea ce privește prețul stabilit de legiuitor, acesta
creștere a animalelor.[]
operează strict în considerarea persoanei cumpărătorului, care,
Măsurile instituite prin ordonanța de urgență criticată vizează în calitatea sa de titular al contractului de atribuire în folosință,
repunerea în circuitul economic agricol a unor construcții
a fost obligat să respecte clauzele contractuale referitoare la
dezafectate, în scopul încurajării dezvoltării creșterii animalelor,
reintegrarea fabricii de nutrețuri combinate sau a construcției
cu consecințe pozitive asupra dezvoltării economice a unităților
zootehnice în circuitul economic productiv. De altfel, cuantumul
administrativ-teritoriale. În acest mod statul realizează
prețului, alături de folosința gratuită a acestor construcții pe o
«protejarea intereselor naționale în activitatea economică și
crearea condițiilor necesare pentru creșterea calității vieții», în perioadă de maximum 5 ani, au constituit principalele
conformitate cu dispozițiile art. 135 alin. (2) lit. b) și f) din argumente în atragerea investitorilor în acest domeniu și
realizarea scopului declarat al Ordonanței de urgență a
Constituție.”
Referitor la susținerile autorului, potrivit cărora dispozițiile Guvernului nr. 168/2001, și anume dezvoltarea strategiei
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 contravin naționale în domeniul zootehnic. Or, această strategie a avut ca
art. 44 alin. (2) și art. 136 alin. (5) din Constituție, întrucât se principal obiectiv diminuarea pagubelor produse prin
limitează dreptul de dispoziție al comunității locale asupra dezafectarea complexurilor zootehnice și a impus oferirea unor
construcțiilor zootehnice dezafectate aflate în patrimoniul său, avantaje crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice,
cu condiția ca aceștia să utilizeze bunurile date în folosință și,
Curtea constată următoarele:
Conform art. 7 alin. (1) din ordonanță, „La expirarea ulterior, cumpărate, exclusiv pentru creșterea de animale și
termenului de maximum 5 ani prevăzut în contractul de atribuire realizarea de producții zootehnice.
Curtea reține că, potrivit art. 44 alin. (1) din Constituție,
în folosință gratuită sau după efectuarea investițiilor prevăzute
în contractul de atribuire în folosință gratuită, fabrica de nutrețuri „Dreptul de proprietate, precum și creanțele asupra statului, sunt
combinate, construcția zootehnică, terenul de sub acestea și garantate. Conținutul și limitele acestor drepturi sunt stabilite de
incintele aferente pot fi vândute persoanelor prevăzute la art. 2 lege”. Această prevedere permite legiuitorului ca, în
lit. c), care le-au avut în folosință gratuită, potrivit prevederilor considerarea unor interese specifice, să instituie reguli care să
prezentei ordonanțe de urgență, la un preț echivalent cu 10% armonizeze incidența și a altor drepturi fundamentale ale
din valoarea contabilă a acestora la momentul atribuirii în cetățenilor decât cel de proprietate, într-o interpretare
folosință gratuită, stabilită potrivit normelor metodologice.” sistematică a Constituției, astfel încât ele să nu fie suprimate
Curtea observă că textul de lege instituie posibilitatea consiliilor prin modul de reglementare a dreptului de proprietate.
Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea
în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de
nutrețuri combinate dezafectate, excepție ridicată de Consiliul Local al Comunei Negrilești, județul Galați, în Dosarul
nr. 3.826/324/2007 al Judecătoriei Tecuci.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 8 iulie 2008.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Mihaela Senia Costinescu
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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui ajutor umanitar de urgență
pentru populația din județele Botoșani, Iași, Neamț și Suceava
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele
de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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interzisă și atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă,
disciplinară sau penală.
Art. 4. — (1) Instituțiile prefectului din județele Botoșani, Iași,
Neamț și Suceava vor justifica distribuirea produselor scoase
din rezervele de stat în condițiile prezentei hotărâri, conform
prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind
acordarea, în primă intervenție, a ajutoarelor umanitare
populației afectate, ca urmare a unor situații excepționale.
(2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi
păstrate la sediul instituțiilor prefectului din județele Botoșani,
Iași, Neamț și Suceava, în vederea punerii lor la dispoziția
organelor de control abilitate.
Art. 5. — Se aprobă acumularea în regim de urgență, pentru
intervenții operative în sprijinul populației afectate, a cantităților
de 62.500 de bucăți conserve din carne cu legume, 99.500 de
bucăți conserve de legume, 119.500 kg pâine, 44.500 kg mălai,
13.000 kg făină de grâu, 36.500 kg paste făinoase, 21.500 kg
orez și 750.000 litri apă minerală, în limita sumei de 2.800.000 lei,
finanțarea realizându-se din bugetul Administrației Naționale a
Rezervelor de Stat aprobat pentru anul 2008.
Art. 6. — Se aprobă acumularea în regim de urgență, la
solicitarea instituțiilor prefectului, pentru intervenții operative în
sprijinul populației afectate, a cantității de 300.000 litri apă
minerală, în limita sumei de 370.000 lei, finanțarea realizându-se
din bugetul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat
aprobat pentru anul 2008.
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Art. 1. — Se acordă un ajutor umanitar de urgență, cu titlu
gratuit, în limita sumei de 4.803.500 lei, pentru ajutorarea
populației din județele Botoșani (1.050.000 lei), Iași (900.500 lei),
Neamț (353.000 lei) și Suceava (2.500.000 lei), afectată de
inundații, constând în apă minerală, alimente, bunuri de strictă
necesitate și motorină, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — (1) Administrația Națională a Rezervelor de Stat va
scădea din gestiune, la prețurile de înregistrare, prin debitarea
contului 6891 „Cheltuieli privind rezerva de stat”, cantitățile de
produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat potrivit
prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expediție și a proceselorverbale de predare-primire semnate de împuterniciții desemnați
de instituțiile prefectului din județele Botoșani, Iași, Neamț și
Suceava.
(2) Reîntregirea stocurilor cu cantitățile acordate se va face
în anul 2009, finanțarea fiind asigurată din bugetul de stat.
Art. 3. — (1) Transportul produselor până la locurile indicate
de instituțiile prefectului din județele Botoșani, Iași, Neamț și
Suceava se va efectua în regim de urgență, cu mijloace auto
proprii sau ale unor societăți comerciale angajate de unitățile
teritoriale subordonate Administrației Naționale a Rezervelor de
Stat.
(2) Cheltuielile legate de transportul produselor se suportă
de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat, în limita
bugetului aprobat.
(3) Schimbarea, sub orice formă, a destinației produselor
acordate ca ajutor umanitar de urgență din rezervele de stat este

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Președintele Administrației Naționale a Rezervelor de Stat,
Dézsi Iosif Zoltán
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 29 iulie 2008.
Nr. 789.
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ANEXĂ

L I S TA

produselor care se scot din rezervele de stat ca ajutor umanitar de urgență pentru populația din județele Botoșani, Iași,
Neamț și Suceava, afectată de fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs în perioada 25—28 iulie 2008

Cantitatea

Nr.
crt.

Produsul

0

1

U.M.

2

Total

Botoșani

Iași

Neamț

Suceava

3

4

5

6

7

1

Conserve din carne

kg

34.500

3.000

18.900

1.800

10.800

2

Pateuri

kg

23.900

2.000

6.300

1.200

14.400

3

Conserve din carne cu legume

buc.

62.500

10.000

4

Conserve din legume

buc.

99.500

5.000

5

Ulei rafinat din floarea-soarelui

litri

20.455

3.000

6

Pâine

kg

119.500

8.500

7

Mălai

kg

44.500

13.000

8

Făină

kg

13.000

9

Paste făinoase

kg

36.500

10

Orez

kg

21.500

11

Apă minerală

litri

12

Zahăr

kg

13

Motorină

tone

14

Pături

15

Saltele

16

Saci de dormit

17

Cearșafuri

18

6.000

5.455

6.000

8.000

3.000

100.000

15.000

9.000

7.500

9.000

12.000

7.500

3.000

7.500
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36.000

8.000
11.000

100.000

150.000

100.000

400.000

7.000

8.000

6.000

6.000

27.000
60

60
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750.000

52.500

8.150

600

buc.

600

600

buc.

600

600

buc.

1.200

1.200

Pelerine de ploaie

buc.

600

600

19

Paturi

buc.

600

600

20

Aragazuri cu butelie

cpl

200

200

21

Bocanci

pereche

600

600

22

Cizme de cauciuc

pereche

600

600

23

Ciorapi

buc.

5.000

5.000

24

Chiloți

buc.

980

980

25

Izmene

buc.

1.200

1.200

26

Lighene

buc.

200

200

27

Batiste

buc.

1.800

1.800

4.803.500

1.050.000

1.000

6.550
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buc.

VALOARE (lei)

900.500

353.000

2.500.000
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului,
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale
produse în unele județe ale țării
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 30 alin. (4) și (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele
publice, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Se aprobă alocarea sumei de 50.000 mii lei din
Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în
bugetul de stat pe anul 2008, pentru înlăturarea efectelor
calamităților naturale produse în județele Bacău, Botoșani, Iași,
Maramureș, Neamț, Suceava și Vaslui.
(2) Alocarea sumei prevăzute la alin. (1) bugetelor locale ale
unităților administrativ-teritoriale se face prin ordin comun al
ministrului internelor și reformei administrative și al ministrului
economiei și finanțelor, pe baza centralizării informațiilor,
estimărilor și evaluărilor cu privire la pagubele produse,
efectuate la nivelul județelor afectate.
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Art. 2. — Pentru asigurarea fondurilor prevăzute la art. 1
alin. (1) se suplimentează cu suma de 50.000 mii lei Fondul de
intervenție la dispoziția Guvernului din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe
anul 2008.
Art. 3. — Ordonatorii principali de credite răspund de modul
de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei
alocate potrivit prevederilor art. 1.
Art. 4. — Ministerul Economiei și Finanțelor este autorizat să
introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de
stat pe anul 2008.

Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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GUVERNUL ROMÂNIEI
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București, 29 iulie 2008.
Nr. 790.
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HOTĂRÂRE
privind acordarea unor ajutoare de urgență familiilor afectate de inundațiile din luna iulie 2008
din județele Iași, Suceava, Botoșani, Maramureș, Neamț, Bacău și Vaslui

D

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituția României, republicată, și ale art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgență
în cuantum de 300 lei pentru fiecare persoană din familiile care
au fost afectate de inundațiile și fenomenele meteorologice
periculoase, care s-au produs în luna iulie 2008, din județele
Iași, Suceava, Botoșani, Maramureș, Neamț, Bacău și Vaslui.
(2) Se aprobă acordarea de ajutoare de urgență în cuantum
de 5.000 lei pentru fiecare persoană decedată din familiile
prevăzute la alin. (1).
Art. 2. — (1) Pentru familiile și persoanele singure prevăzute
la art. 1, ale căror locuințe au fost afectate, ajutorul acordat se
suplimentează după cum urmează:
a) cu 800 lei pentru familiile și persoanele singure ale căror
locuințe au fost distruse în totalitate;
b) cu 500 lei pentru familiile și persoanele singure ale căror
locuințe au fost afectate în proporție de peste 50%;
c) cu 300 lei pentru familiile și persoanele singure ale căror
locuințe au fost afectate în proporție de până la 50%.

(2) În situația în care în termen de maximum 60 de zile de la
intrarea în vigoare a prezentei hotărâri locuințele persoanelor și
familiilor singure prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se deteriorează
mai grav sau se distrug ca urmare a efectelor ulterioare ale
inundațiilor, ajutorul acordat inițial se majorează la nivelul
prevăzut la alin. (1) lit. a) sau, după caz, lit. b).
Art. 3. — (1) Sumele care se acordă cu titlu de ajutoare de
urgență, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, se stabilesc prin
anchete sociale efectuate de direcțiile de muncă și protecție
socială din județele prevăzute la art. 1. Anchetele sociale vor
ține cont și de gradele de avariere/distrugere stabilite de
comisiile județene de apărare împotriva dezastrelor.
(2) Ajutoarele prevăzute la art. 1 și 2 se suportă din creditele
bugetare aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului
Muncii, Familiei și Egalității de Șanse pe anul 2008.
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Art. 4 — Ajutoarele de urgență se acordă în baza aprobării
ministrului muncii, familiei și egalității de șanse, pe măsură ce
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sunt primite anchetele sociale efectuate de direcțiile de muncă
și protecție socială din județele prevăzute la art. 1.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Denisa-Oana Pătrașcu,
secretar de stat
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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București, 29 iulie 2008.
Nr. 791.
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DECIZIE
privind constituirea comitetelor de coordonare pentru evaluarea pagubelor
produse de inundații și pentru stabilirea planurilor de reconstrucție a zonelor afectate de inundații
în județele Maramureș, Suceava, Iași, Botoșani, Neamț și Bacău
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Ca urmare a inundațiilor deosebit de grave produse în județele din nord-estul României, care au provocat însemnate
pagube materiale populației din aceste județe, au afectat infrastructura de transport, culturile agricole, infrastructura socială și
utilitară,
în temeiul art. 18 alin. (1) și al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a
ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,

tin
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primul-ministru emite prezenta decizie.
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Art. 1. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei
decizii se constituie 6 comitete de coordonare pentru evaluarea
pagubelor produse de inundații și pentru stabilirea planurilor de
reconstrucție a zonelor afectate de inundații în județele
Maramureș, Suceava, Iași, Botoșani, Neamț și Bacău, denumite
în continuare comitete de coordonare, conduse de câte un
secretar de stat, după cum urmează:
a) domnul Horia Irimia, secretar de stat la Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, pentru județul
Maramureș;
b) domnul Septimiu Buzașu, secretar de stat la Ministerul
Transporturilor, pentru județul Suceava;
c) doamna Lucia Ana Varga, secretar de stat la Ministerul
Mediului și Dezvoltării Durabile, pentru județul Iași;
d) domnul Darius Meșca, secretar de stat la Ministerul
Economiei și Finanțelor, pentru județul Botoșani;
e) domnul Gheorghe Albu, secretar de stat la Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru județul Neamț;
f) Domnul Marian Petrache, secretar de stat la Ministerul
Internelor și Reformei Administrative, pentru județul Bacău.
Art. 2. — (1) Fiecare comitet de coordonare va include
reprezentanți cu autoritate din Ministerul Transporturilor,
Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Locuințelor, Ministerul Mediului și Dezvoltării

Durabile, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul
Internelor și Reformei Administrative.
(2) În termen de o zi de la data intrării în vigoare a prezentei
decizii, miniștrii care conduc ministerele prevăzute la alin. (1) își
vor desemna reprezentanții pentru fiecare dintre cele 6 comitete
de coordonare.
(3) Componența comitetelor de coordonare se comunică de
către conducătorii acestora, de îndată, Secretariatului General
al Guvernului.
Art. 3. — Comitetele de coordonare se vor deplasa imediat
în județele în care au fost alocate pentru ca, împreună cu
autoritățile locale, prefecții, președinții consiliilor județene și
primarii, să asigure efectuarea evaluării daunelor asupra
gospodăriilor și infrastructurii și să stabilească un plan de
reconstrucție a zonelor afectate de inundații din fiecare județ.
Art. 4. — (1) Domeniile pe care comitetele de coordonare le
vor acoperi sunt locuințele și gospodăriile, animalele din
gospodării individuale, infrastructura locală și județeană de
transport, obiectivele sociale, spitale, școli, grădinițe, suprafețe
agricole, rețele electrice și de comunicații, rețele utilitare de
aprovizionare cu apă și gaze.
(2) Pe toată perioada activității lor în județe, comitetele de
coordonare vor coopera cu autoritățile locale pentru a explica și
urmări modul de întocmire de către cetățenii afectați de inundații
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resurselor financiare de urgență și pe termen mediu și lung

a formularelor de înregistrare a pagubelor produse de inundații
în gospodăriile acestora.
Art. 5. — Ministerul Internelor și Reformei Administrative va
asigura coordonarea centralizării informațiilor, a estimărilor și
evaluărilor efectuate la nivelul județelor, în vederea identificării

necesare pentru a sprijini persoanele afectate de efectele
inundațiilor și pentru reconstrucția infrastructurii locale din
zonele afectate.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

București, 29 iulie 2008.
Nr. 145.
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