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DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 926
din 23 iunie 2009

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992
privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Lăzăroiu
Puskás Valentin Zoltán
Augustin Zegrean
Antonia Constantin
Marieta Safta

— președinte
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— procuror
— magistrat-asistent-șef

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind
organizarea și funcționarea Curții Constituționale, excepție
ridicată de Societatea Comercială „Bucharest Arena” — S.A. în
Dosarul nr. 5.283/94/2008 al Tribunalului București — Secția
a IX-a contencios administrativ și fiscal.
La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de
citare este legal îndeplinită.
Cauza se află în stare de judecată.
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Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excepției de neconstituționalitate, arătând că
dispozițiile legale criticate nu încalcă prevederile din Legea
fundamentală invocate.
C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:
Prin Încheierea din 15 ianuarie 2009, pronunțată în Dosarul
nr. 5.283/94/2008, Tribunalul București — Secția a IX-a
contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea
Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a
dispozițiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind
organizarea și funcționarea Curții Constituționale, excepție
ridicată de Societatea Comercială „Bucharest Arena” — S.A.
În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține,
în esență, că textul de lege criticat este neconstituțional,
deoarece limitează căile de atac și nu reglementează ipoteza în
care instanța respinge excepția de neconstituționalitate pe alte
considerente decât inadmisibilitatea. Se mai arată că termenul
de 48 de ore de la pronunțare este prohibitiv sub aspectul
conferirii unei reale posibilități de motivare a recursului.
Tribunalul București — Secția a IX-a contencios
administrativ și fiscal consideră că excepția de
neconstituționalitate este neîntemeiată.
În conformitate cu dispozițiile 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 textul de lege criticat este
constituțional, invocând și jurisprudența Curții Constituționale în
materie.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului și
Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la
excepția de neconstituționalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor,
concluziile procurorului, dispozițiile legale 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,
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 art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind
organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004,
potrivit cărora, „Dacă excepția este inadmisibilă, fiind contrară
prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanța respinge printr-o
încheiere motivată cererea de sesizare a Curții Constituționale.
Încheierea poate fi atacată numai cu recurs la instanța imediat
superioară, în termen de 48 de ore de la pronunțare. Recursul
se judecă în termen de 3 zile.”
Se susține că aceste prevederi de lege sunt contrare
dispozițiilor constituționale ale art. 21 — Accesul liber la justiție
și ale art. 53 — Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al
unor libertăți.
Examinând excepția de neconstituționalitate astfel cum a fost
formulată, Curtea constată că s-a mai pronunțat în jurisprudența
sa asupra constituționalității aceluiași text de lege, criticat în
raport de aceleași dispoziții constituționale și cu argumente
similare. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 688 din
12 iunie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 566 din 28 iulie 2008, Decizia nr. 1.113 din
27 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 874 din 20 decembrie 2007, și Decizia nr. 922 din
18 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 821 din 3 decembrie 2007, prin care Curtea a
respins, pentru considerentele acolo reținute, excepția de
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (6) din Legea
nr. 47/1992.
Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice
reconsiderarea jurisprudenței în materie a Curții Constituționale,
soluția și considerentele deciziilor amintite își păstrează
valabilitatea și în prezenta cauză.

Pentru motivele mai sus arătate, 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 alin. (1) și (6) din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și
funcționarea Curții Constituționale, excepție ridicată de Societatea Comercială „Bucharest Arena” — S.A. în Dosarul
nr. 5.283/94/2008 al Tribunalului București — Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 23 iunie 2009.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent-șef,
Marieta Safta

3

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 509/24.VII.2009

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bilanțului general al Trezoreriei Statului și a contului de execuție al bugetului
Trezoreriei Statului pe anul 2008
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 13 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă bilanțul general al Trezoreriei Statului,
încheiat la data de 31 decembrie 2008, care cuprinde atât în
activ, cât și în pasiv suma de 123.435.199.745 lei, prevăzut în
anexa nr. 1.
Art. 2. — Se aprobă contul de execuție al bugetului
Trezoreriei Statului pe anul 2008, care cuprinde la venituri suma

de 712.878.513 lei și la cheltuieli suma de 482.619.020 lei și un
excedent curent în sumă de 230.259.493 lei, prevăzut în anexa
nr. 2.
Art. 3. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 8 iulie 2009.
Nr. 777.
ANEXA Nr. 1*)

BILANȚUL GENERAL

al Trezoreriei Statului încheiat la data de 31 decembrie 2008

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

CONTUL DE EXECUȚIE

al bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2008

ANEXA Nr. 2*)
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind trecerea cu titlu gratuit a unor bunuri aflate în dotarea Ministerului Administrației
și Internelor — Oficiul Român pentru Imigrări din patrimoniul Regiei Autonome „Administrația
Patrimoniului Protocolului de Stat” în proprietatea privată a statului și în administrarea
Oficiului Român pentru Imigrări
În temeiul art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor,
cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit a
unor bunuri identificate potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre, aflate în dotarea Oficiului
Român pentru Imigrări, din patrimoniul Regiei Autonome

„Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” în
proprietatea privată a statului și în administrarea
Ministerului Administrației și Internelor — Oficiul Român
pentru Imigrări.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
p. Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Cătălin Vrabie
secretar de stat,
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
București, 22 iulie 2009.
Nr. 829.
ANEXĂ

L I S TA

bunurilor care se predau Ministerului Administrației și Internelor — Oficiul Român pentru Imigrări
Denumire echipamente

ECHIPAMENTE
Server domain controller județ
Server domain controller București
Server domain controller central
Server baze de date central
Server antivirus București
Server antivirus central
Firewall județean
Firewall București
Firewall central
Cititor amprentă
WS management
Switch 24 porturi
Modem HDSL
Echipamente și accesorii servere
Stație preluare imagine
Scanner
Stație preluare imagine dezvoltare
Server central pentru mașina de gravare laser

Cod

Nr.
bucăți

DCJ
DCB
DCC
DBC
SAB
SAC
FWJ
FWB
FWC
SSO
WSM
SWT
MDM
ACS
UPS
WKI
SCN
WKC
SRV

8
4
2
1
2
1
8
2
1
46
1
17
6
4
90
24
24
1
2

Observații
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Denumire echipamente

Stație tipărire
Cititor optic de calitate
Imprimantă all-in-one
Cititor cod de bare
Stație de lucru
Stație dezvoltare
Notebook
Pocket PC
Aer condiționat 18000 BTU
Aer condiționat 12000 BTU
Aer condiționat 12000 BTU
Aer condiționat 9000 BTU
Imprimantă pașapoarte
Laminator
Camere foto
Echipament adițional pentru camera foto
Încărcător acumulatori
Agregat AC FUJITSU 24000 BTU
MOBILIER
Garnitură mobilier apatrizi
Dulap apatrizi
Dulap 20014
Dulap 20033
Dulap 20106
Dulap 20098
Dulap 20037
Dulap 20036
Dulap 20081
Birou 10015A
Birou 10103
Birou 10129
Scaun G202
Scaun G214
Scaun G203
Scaun master
Masă consiliu
Masă Florina
Hol Diplomat
Mochetă 50 m2
Mochetă 8 m2
SOFTWARE
Win. 2000 Adv. SRv
Win. 2000 SRv
Win. 2000 Srv. CAL
SQL 2000 Std.
SQL 2000. CAL
Symantec Antivirus
Office XP Pro
Easy Recovery
CD Suport Soft
VStudio. NET. Ent.
Licență Antivirus Eset Nod 32

Cod

Nr.
bucăți

WKT
COC
OIO
IGR
WSI
WSD
PRT
PPC
BTU
AC

2
2
9
2
40
5
1
1
8
8
1
4
2
2
46
46
46
1

MBL
FST

42
9
54
51
10
10
2
3
1
58
1
1
51
18
8
1
1
1
1
1
1
4
9
72
8
72
100
9
1
1
5
1

Observații
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind încetarea exercitării funcției publice de subprefect
al județului Ialomița de către domnul Babagianu Gheorghe
Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) și ale art. 92 din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează
exercitarea funcției publice de subprefect al județului Ialomița de către domnul
Babagianu Gheorghe.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica
București, 22 iulie 2009.
Nr. 830.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind exercitarea, cu caracter temporar,
a funcției publice de subprefect al județului Ialomița
de către domnul Teculescu Petru-Mădălin
Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007
privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și
mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare,
precum și ale art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 și 92 din Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Domnul Teculescu Petru-Mădălin exercită, cu caracter
temporar, funcția publică de subprefect al județului Ialomița până la organizarea
concursului în vederea ocupării definitive a postului.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica
București, 22 iulie 2009.
Nr. 831.
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DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind aplicarea mobilității pentru doamna
Claudia Ioana Szabo din funcția publică de secretar general
adjunct în cadrul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării
în funcția publică de inspector guvernamental
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea
Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și
al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 30 lit. c) din Hotărârea Guvernului
nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul
carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, cu modificările și completările
ulterioare, și Memorandumul nr. 12.105/2009,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamnei Claudia
Ioana Szabo i se aplică mobilitatea din funcția publică de secretar general adjunct
în cadrul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării în funcția publică de inspector
guvernamental.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
București, 23 iulie 2009.
Nr. 589.

GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind promovarea temporară a domnului
Platon Petre-Claudiu în funcția publică de secretar general
al Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea
Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al
art. 19 alin. (1) lit. b) și al art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Platon
Petre-Claudiu se promovează temporar în funcția publică de secretar general al
Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
București, 23 iulie 2009.
Nr. 590.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN
privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale
nr. 102/2009 pentru aprobarea tipurilor de investiții și a plafoanelor maxime ale creditelor
ce se acordă în anul 2009, în condițiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investițiilor
în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum și în activități nonagricole
Având în vedere Referatul nr. 80.276 din 14 iulie 2009 al Direcției generale dezvoltare rurală — Autoritate de management
pentru PNDR,
în baza prevederilor art. 7 din Legea nr. 231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură, industrie alimentară,
silvicultură, piscicultură, precum și în activități nonagricole, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 13 și 14 din Normele
metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 934/2005, cu modificările
și completările ulterioare,
potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2008 privind autorizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării
Rurale pentru încheierea de angajamente legale interne în anul 2008 în vederea asigurării unor măsuri financiare pentru aplicarea
prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum
și în activități nonagricole, aprobată prin Legea nr. 43/2009,
în temeiul art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii,
Pădurilor și Dezvoltării Rurale,
ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. I. — Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării
rurale nr. 102/2009 pentru aprobarea tipurilor de investiții și a
plafoanelor maxime ale creditelor ce se acordă în anul 2009, în
condițiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investițiilor în
agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură,
precum și în activități nonagricole, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 133 din 3 martie 2009, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică și se completează după cum
urmează:
1. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61,
cu următorul cuprins:
„Art. 61. — (1) Din fondul constituit potrivit Legii nr. 231/2005,
cu modificările și completările ulterioare, se vor putea acorda
credite beneficiarilor care respectă prevederile fișei tehnice a
măsurii 121 din PNDR și ale procedurilor de implementare
tehnică și financiară elaborate de APDRP, dar care nu au fost
selectați pentru finanțare în sesiunea noiembrie—decembrie
2008, din lipsă de fonduri.
(2) Creditele menționate la alin. (1) se acordă de către
instituțiile financiare selectate, indiferent de tipul investiției și de
valoarea acesteia, până la sfârșitul acestui an, în condițiile

stabilite prin convențiile încheiate de către acestea cu Ministerul
Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.
(3) Creditul va fi acordat numai pentru investițiile prevăzute
în proiectul declarat eligibil, dar neselectat pentru finanțare și
notificat de către APDRP.
(4) Solicitantul de credit prevăzut la alin. (1) va depune la
instituția financiară selectată care urmează să îi acorde creditul
notificarea APDRP, proiectul de investiții, precum și celelalte
documente solicitate pentru acordarea creditului.”
2. Anexele nr. 2—4 la Ordinul ministrului agriculturii,
pădurilor și dezvoltării rurale nr. 102/2009, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu
anexele nr. 1—3, care fac parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Ilie Sârbu

București, 17 iulie 2009.
Nr. 475.
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ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 102/2009)

TIPURILE DE INVESTIȚII

care nu beneficiază de finanțare din fonduri europene și plafoanele maxime de creditare pentru anul 2009,
acordate în condițiile Legii nr. 231/2005, cu modificările și completările ulterioare
A. 1. Obiectivul de investiție și valoarea unitară maximă
Obiective de investiții directe/proiect

Achiziționarea de material biologic pentru popularea fermelor de:
— bovine pentru lapte și carne
— ovine pentru lapte/carne

— caprine pentru lapte/carne

— găini ouătoare
— porci

Investiție specifică
Valoarea unitară maximă cu TVA inclus
— euro/cap —

2.100/junincă
300/femelă
600/berbec testat după performanțe proprii
1.000/berbec testat după descendenți
300/femelă
600/țap testat după performanțe proprii
1.000/țap testat după descendenți
4,8/cap puicuță la vârsta de 15-16 săptămâni
0,65/cap puicuță la o zi
280/cap scrofiță la ieșirea de la testare
110/cap scrofiță de minimum 30 kg

2. Plafonul maxim de creditare, conform Legii nr. 231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură, industrie
alimentară, silvicultură și piscicultură, precum și în activități nonagricole, cu modificările și completările ulterioare, va fi acordat
diferențiat, în funcție de capacitatea de exploatare a solicitantului stabilită în urma verificărilor efectuate de o comisie de specialiști
din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, constituită prin ordin al ministrului.
B. Condiții pentru achiziționarea de material biologic
Solicitantul face parte din categoriile de beneficiari stabilite conform prevederilor art. 6 din Legea nr. 231/2005, cu
modificările și completările ulterioare.
Pentru junincile din rasele de lapte achiziționate, cerințele minime de performanță, confirmate prin certificate de origine,
sunt următoarele:
Nr.
crt.

Rasa

Performanța mamei
la prima lactație

Performanța tatălui,
atestată prin performanța
mamei tatălui la prima lactație

1.

Bălțată românească sau tulpina Simmental

5.500 l lapte

6.000 l lapte

2.

Brună sau tulpina Schwize

4.500 l lapte

5.500 l lapte

3.

Bălțată cu negru românească sau tulpina Holstein Friză

6.500 l lapte

7.000 l lapte

4.

Pintzgau

3.300 l lapte

—

Pentru junincile din rasele de carne achiziționate se va prezenta copie de pe certificatul de origine, din care să rezulte că
părinții sunt din rase de carne.
Pentru junincile din specia bubaline achiziționate, performanța minimă a mamei la prima lactație, confirmată prin certificatul
de origine, este de 1.300 l lapte pe cap de bivoliță.
Mioarele, berbecii de reproducție, ieduțele, țapii de reproducție și scrofițele de reproducție vor fi însoțiți de certificatul de
origine individual, eliberat de deținătorul registrului genealogic.
Puicuțele de o zi pentru producția de ouă se achiziționează din unități specializate pentru producerea hibrizilor industriali
de găini ouătoare și vor fi menținute în exploatație cel puțin un ciclu de ouat.
Achiziționarea de material biologic se poate face din producția internă, din import sau intracomunitar.
Beneficiarii dețin (în proprietate/închiriere/concesiune) sau dovedesc că vor deține (au în construcție) adăposturi pentru
creșterea animalelor achiziționate.
Beneficiarii programului certifică faptul că au parcurs sau parcurg o formă de pregătire profesională în domeniul creșterii
animalelor (studii superioare sau medii de profil) ori un curs de specializare de scurtă durată, în cazul persoanelor fizice, sau, în
cazul persoanelor juridice, au angajată o persoană care îndeplinește aceste condiții.
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ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 102/2009)

Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a
Județului ..........................
Director executiv,
.................................
(numele și prenumele)

.................................
(semnătura)

AV I Z P R E A L A B I L

Nr. ..................../.....................
În urma analizării documentelor depuse de ........................................................................................................................,
(nume sau denumire)

din localitatea ..............., în nume propriu/prin doamna/domnul ........................................,
(domiciliul sau sediul social)

în calitate de reprezentant legal, pentru achiziționarea materialului biologic pentru popularea fermei de .........................................,
se constată că sunt îndeplinite următoarele condiții:
— se încadrează în categoria de beneficiar al Legii nr. 231/2005, cu modificările și completările ulterioare, fiind
..................................................................................;
— dimensiunea exploatațiilor pentru care solicită credit este de ...........................................;
— beneficiarul a parcurs sau parcurge o formă de pregătire profesională în domeniul creșterii animalelor;
— beneficiarul deține sau dovedește că va deține adăposturi pentru creșterea animalelor achiziționate (se verifică pe
teren);
— beneficiarul se angajează că la populare va obține avizul Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în
Zootehnie și al Oficiului pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie, după caz.
Față de cele prezentate, se certifică îndeplinirea condițiilor pentru achiziționarea de material biologic pentru o singură
populare a fermelor, prevăzute la lit. B din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 102/2009
pentru aprobarea tipurilor de investiții și a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acordă în anul 2009, în condițiile Legii
nr. 231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum și în activități
nonagricole.
Director executiv adjunct,
coordonator domeniu implementare
Numele și prenumele ...........................
Semnătura .............................................
Întocmit
Compartiment implementare
politici și execuție programe în zootehnie
Numele și prenumele ...........................
Semnătura .............................................

ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 102/2009)

Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a
Județului ..........................
Director executiv,
.................................
(numele și prenumele)

.................................
(semnătura)

AV I Z D E P L AT Ă

Nr. ..................../.....................
În urma analizării documentelor depuse de ........................................................................................................................,
(nume sau denumire)

din localitatea ..............., în nume propriu/prin doamna/domnul ........................................,
(domiciliul sau sediul social)

în calitate de reprezentant legal, pentru plata materialului biologic pentru popularea fermei de ......................................................,
se constată că sunt îndeplinite următoarele condiții:
— cerințele minime de performanță sunt menționate în certificatele de origine și constau în .............................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................;
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— achiziționarea de material biologic se face de la .............................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................;
— avizul Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie, care certifică valoarea genetică a animalelor
(anexat).
Față de cele prezentate, se certifică îndeplinirea condițiilor pentru plata materialului biologic pentru o singură populare a
fermelor, prevăzute la lit. B din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 102/2009 pentru
aprobarea tipurilor de investiții și a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acordă în anul 2009, în condițiile Legii nr. 231/2005
privind stimularea investițiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum și în activități nonagricole.
Director executiv adjunct,
coordonator domeniu implementare
Numele și prenumele ...........................
Semnătura .............................................
Întocmit
Compartiment implementare
politici și execuție programe în zootehnie
Numele și prenumele ...........................
Semnătura .............................................

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN
privind constituirea Comisiei pentru acordarea licențelor de depozit pentru semințele de consum
În baza Referatului de aprobare nr. 119.017 din 17 iulie 2009 al Direcției generale politici agricole,
având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării semințelor
de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 149/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 1 alin. (1)—(4)
din Hotărârea Guvernului nr. 807/2009 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării semințelor de consum, regimul certificatelor
de depozit pentru acestea și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit și pentru stabilirea contravențiilor și
a modului de sancționare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 82/2003,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării
Rurale,
ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art. 1. — Se înființează Comisia pentru acordarea licențelor
de depozit pentru semințele de consum, care se întrunește în
cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.
Art. 2. — Comisia are în componență 15 persoane, conform
art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 807/2009 pentru
modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2002
privind reglementarea depozitării semințelor de consum, regimul
certificatelor de depozit pentru acestea și constituirea Fondului
de garantare pentru certificatele de depozit și pentru stabilirea
contravențiilor și a modului de sancționare a acestora, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 82/2003.

Art. 3. — Componența comisiei este prevăzută în anexa care
face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4. — (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă
Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor
nr. 251/2003 privind constituirea Comisiei pentru acordarea
licenței de depozit pentru semințele de consum, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 7 aprilie 2003,
cu modificările ulterioare.

Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Ilie Sârbu

București, 21 iulie 2009.
Nr. 480.
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ANEXĂ

COMISIA

pentru acordarea licențelor de depozit pentru semințele de consum
1. Cătălin Aurelian Roșculete președinte, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
membru, director general — Direcția generală politici agricole din cadrul Ministerului
2. Daniel Botănoiu
Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
membru, consilier superior — Direcția politici de piață în culturi de câmp din cadrul
3. Daniel Velicu
Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
membru, auditor superior — Direcția audit din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și
4. Maria Lori Liră Marcu
Dezvoltării Rurale
membru, consilier superior — Direcția politici de piață în culturi de câmp din cadrul
5. Marcela Alecu
Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale — asigură secretariatul
6. Sorin Dogaru
membru, reprezentant al Asociației Depozitarilor de Cereale din România (A.D.C.E.R.)
7. Vasile Varvaroi
membru, reprezentant al Asociației Depozitarilor de Cereale din România (A.D.C.E.R.)
8. Gelu Scutaru
membru, reprezentant al Asociației Depozitarilor de Cereale din România (A.D.C.E.R.)
membru, reprezentant al Federației Naționale a Producătorilor Agricoli din România
9. Viorel Matei
(F.N.P.A.R.)
membru, reprezentant al Federației Naționale a Producătorilor Agricoli din România
10. Aurel Rădulescu
(F.N.P.A.R.)
11. Aurel Popescu
membru, reprezentant al Federației Patronale din Industria Alimentară — Romalimenta
12. Gheorghe Frâncu
membru, reprezentant al Federației Patronale din Industria Alimentară — Romalimenta
13. Gabriel Purice
membru, reprezentant al Bursei Române de Mărfuri (B.R.M.)
14. Viorel Marin
membru, Comisia de gradare
15. Adina Cristea
membru, Comisia de gradare — asigură secretariatul

ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC
— Prețuri pentru anul 2009 —
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Număr
de apariții
anuale

Denumirea publicației

Monitorul Oficial, Partea I
Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Monitorul Oficial, Partea a VII-a
Colecția Legislația României
Colecția Hotărâri ale Guvernului României

Zile de
apariție/
săptămână

750
90
200
800
7.200
400
60
4
12

Greutate
medie/apariție
(grame)

5
1
5
5
5
5
1
—
—

50
50
60
15
50
25
30
2.500
3.500

Valoare
(TVA 9% inclus)/lei
12 luni

800
1.500
2.250
430
1.720
1.600
540
450
750

3 luni

1 lună

210

75
140
200
40
160
150
50

120
70

NOTĂ:

Monitorul Oficial Partea I bis se multiplică pe bază de comandă.
Începând cu anul 2009 se sistează apariția publicației Repertoriul legislației României.

Abonamente la publicațiile oficiale și comenzi către „Monitorul Oficial” R.A. se pot efectua prin următoarele societăți
de distribuție:
 COMPANIA NAȚIONALĂ „POȘTA ROMÂNĂ“ — S.A.

— prin oficiile sale poștale

 ACTA LEGIS — S.R.L.

— București, Str. Lirei nr. 11, parter, ap. 1,
(telefon/fax: 021.411.91.79; 021.411.54.08)
— București, Splaiul Independenței nr. 202A
(telefon: 021.316.30.57, fax: 021.316.30.58)
— București, Piața Presei Libere nr. 1, corp B, et. 2, camerele 256—259, OP 33
(telefon/fax: 021.313.85.07; 021.313.85.08; 021.313.85.09)
— București, str. Izvor nr. 78, et. 2
(telefon: 021.311.97.84, fax: 021.311.97.85)
— București, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 021.255.48.15; 021.255.48.16; 021.255.48.17)
— Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9
(telefon/fax: 021.221.42.83; 0745.133.712)
— București, str. Pictor Dimitrie Hârlescu nr. 6, sector 2
(telefon: 021.255.18.00, fax: 021.255.18.66; 021.255.19.18)
— Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
(fax: 0250/73.54.75, telefon: 0350.40.59.87; 0350.40.59.88)
— Ploiești, str. Elena Doamna nr. 62—64
(telefon/fax: 0244/51.40.52; 0244/51.48.01)
— Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. I60, sc. A, ap. 15
(telefon/fax: 0243/23.23.68)
— Brașov, str. Traian Grozăvescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/51.08.57; 0268/51.08.58)
— Curtea de Argeș, str. Valea Iașului, bl. P10, sc. B, ap. 18
(telefon/fax: 0248/72.11.43)
— Galați, Str. Domnească nr. 68
(telefon: 0236/46.06.20, fax: 0236/47.10.28)
— Alba Iulia, str. Traian nr. 26
(telefon: 0258/81.16.31, fax: 0258/81.28.43)
— București, Piața Presei Libere nr. 1 (OP 33 — CP 24)
(telefon/fax: 021.314.63.39)
— Constanța, bd. I.C. Brătianu nr. 5
(telefon: 0241/58.21.20, fax: 0241/61.95.24)
— Călărași, Str. Progresul nr. 21, bl. B1, sc. B, ap. 5
(telefon/fax: 0242/31.89.29)
— Ploiești, str. Eroilor nr. 2 bis
(tel. 0722.36.54.65 sau 0724.20.31.43)

 INFO EUROTRADING — S.A.
 INTERPRESS SPORT — S.R.L.
 MEDIA PRESS ABONAMENTE — S.R.L.
 M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.
 PRESS EXPRES — S.R.L.
 ZIRKON MEDIA — S.R.L.
 ART ADVERTISING — S.R.L.
 CALLIOPE — S.R.L.
 DIFSTARPRESS — S.R.L.
 CURIER PRESS — S.A.
 ROESTA — S.R.L.
 VIAȚA LIBERĂ — S.A.
 UNITATEA — S.R.L.
 MANPRES DISTRIBUTION — S.R.L.
 CUGET LIBER — S.A.
 SIMPEX LOGISTIC — S.R.L.
 CIPSOFT DESIGN — S.R.L.
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