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L E G I  Ș I  D E C R E T E

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A  D E P U T A Ț I L O R S E N A T U L

L E G E

privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2007 

pentru reglementarea unor măsuri financiare

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 30 din 1 august 2007

pentru reglementarea unor măsuri financiare, adoptată în temeiul art. 1 pct. I

poziția nr. 1 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite

ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din

1 august 2007.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 10 ianuarie 2008.

Nr. 8.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței

Guvernului nr. 30/2007 pentru reglementarea unor măsuri

financiare

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția

României, republicată,

Președintele  României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului

nr. 30/2007 pentru reglementarea unor măsuri financiare și se dispune publicarea

acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 9 ianuarie 2008.

Nr. 9. 

�
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A  D E P U T A Ț I L O R S E N A T U L

L E G E

pentru modificarea și completarea Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
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Articol unic. — Legea nr. 205/2004 privind protecția

animalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 531 din 14 iunie 2004, se modifică și se completează după

cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. — Deținătorii de animale au obligația de a asigura

aplicarea normelor sanitare veterinare și de zooigienă privind

adăpostirea, hrănirea, îngrijirea, reproducția, exploatarea,

protecția și bunăstarea animalelor.”

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. — Deținătorii de animale au obligația de a avea un

comportament lipsit de brutalitate față de acestea, de a asigura

condițiile elementare necesare scopului pentru care sunt

crescute, de a nu le abandona și/sau izgoni.”

3. La articolul 5, după litera d) a alineatului (1) se

introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

„e) asistență medicală.”

4. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Deținătorilor de animale le este interzis să aplice rele

tratamente și cruzimi.”

5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. — (1) În sensul prezentei legi, prin rău tratament se

înțelege comportamentul brutal, abuzul în utilizarea animalelor,

supunerea animalelor la eforturi inutile, precum și neasigurarea

condițiilor prevăzute la art. 5 alin. (1).

(2) În sensul prezentei legi, prin cruzime față de animale se

înțelege:

a) omorârea animalelor, cu intenție;

b) practicarea tirului pe animale domestice sau captive;

c) organizarea de lupte între animale sau cu animale;

d) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau

pentru a le controla agresivitatea;

e) folosirea de animale pentru expoziții, spectacole,

publicitate, realizare de filme și în scopuri asemănătoare, dacă

aceste activități le provoacă suferințe fizice și psihice, afecțiuni

sau răniri;

f) abandonarea și/sau alungarea unui animal a cărui

existență depinde de îngrijirea omului;

g) administrarea de substanțe destinate stimulării

capacităților fizice ale animalelor în timpul competițiilor sportive,

sub forma dopajului;

h) maltratarea și schingiuirea animalelor;

i) intervențiile chirurgicale destinate modificării aspectului

unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codomia,

cuparea urechilor, secționarea corzilor vocale, ablația ghearelor,

coltilotul ciocului și dinților;

j) provocarea de suferințe fizice și psihice prin orice mijloace;

k) despărțirea puilor de mamă până la vârsta de minimum

opt săptămâni de viață;

l) capturarea animalelor prin alte metode decât cele

prevăzute de lege;

m) folosirea armelor cu tranchilizant în alte situații decât

pentru imobilizarea animalelor.”

6. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6

1

,

cu următorul cuprins:

„Art. 6

1

. — Abandonul constă în lăsarea unui animal aflat în

proprietatea și îngrijirea omului, pe domeniul public, fără hrană,

adăpost și tratament medical.”

7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. — Animalele folosite în scopuri experimentale sunt

supuse unor reguli de protecție specifice, fără a li se provoca

suferințe inutile.”

8. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7

1

,

cu următorul cuprins:

„Art. 7

1

. — Este interzisă eutanasierea câinilor, a pisicilor și

a altor animale, cu excepția animalelor cu boli incurabile

constatate de medicul veterinar.”

9. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou

alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Deținătorii de animale pot deține animale sălbatice pe o

perioadă determinată de timp, în vederea îngrijirii și recuperării

fizice, pentru animalele aflate în impas de supraviețuire, cu

acordul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru

Siguranța Alimentelor.”

10. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul

cuprins:

„Art. 14. — (1) Transportatorii au obligația de a transporta

animalele în condiții corespunzătoare, în funcție de specie, stare

fiziologică, sex, vârstă, categorie de producție, pentru a evita

rănirea ori epuizarea fizică și/sau psihică a acestora.”

11. La articolul 16 se introduce un nou alineat, alineatul (2),

cu următorul cuprins:

„(2) Comisia de organizare a competițiilor și/sau de arbitraj va

cuprinde obligatoriu și un reprezentant al organizațiilor de

protecție a animalelor.”

12. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou

alineat, alineatul (2

1

), cu următorul cuprins:

„(2

1

) Intervențiile chirurgicale se efectuează în spații

autorizate, cu excepția situațiilor în care intervenția se impune la

fața locului.”

13. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:

„Sacrificarea și uciderea animalelor”
14. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

„Art. 19. — Animalele nu vor fi supuse unor suferințe inutile

în cazul sacrificării sau uciderii.”

15. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

„Art. 20. — Sacrificarea și uciderea animalelor se vor efectua

cu respectarea prevederilor legale specifice în vigoare.”

16. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

„Art. 21. — Prevederile art. 20 nu se aplică animalelor care,

datorită unor accidente sau boli, trebuie sacrificate ori ucise

imediat.”

17. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

„Art. 22. — Animalele pot fi folosite pentru cercetare

științifică, diagnosticarea de boli, producerea unor medicamente

sau produse biologice, atunci când obiectivul activității nu poate

fi atins prin alte metode ce nu implică folosirea animalelor.”

18. La articolul 23, după alineatul (1) se introduce un nou

alineat, alineatul (1

1

), cu următorul cuprins:

„(1

1

) Constituie infracțiuni următoarele fapte:

a) deținerea și comercializarea de animale sălbatice de către

persoane fizice și juridice neautorizate, cu excepția grădinilor

zoologice;

b) folosirea animalelor pentru cerșetorie, în scopul obținerii

de foloase necuvenite;



c) faptele prevăzute la art. 6;

d) organizarea de lupte între animale sau cu animale;

e) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau

pentru a le controla agresivitatea.”

19. La articolul 23, literele a) și b) ale alineatului (2) vor

avea următorul cuprins:

„a) cele de la lit. a), cu amendă de la 800 lei la 1.000 lei;

b) cele de la lit. b)—e), cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei.”

20. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou

alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Infracțiunile prevăzute la alin. (1

1

) se sancționează după

cum urmează:

a) cele de la lit. a), cu închisoare de la o lună la un an sau cu

amendă penală de la 500 lei la 10.000 lei și confiscarea

animalelor;

b) cele de la lit. b), cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu

amendă penală de la 500 lei la 6.000 lei și confiscarea

animalelor;

c) cele de la lit. c), cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu

amendă penală de la 1.000 lei la 10.000 lei și confiscarea

animalelor;

d) cele de la lit. d), cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu

amendă penală de la 1.000 lei la 2.000 lei și confiscarea

animalelor;

e) cele de la lit. e), cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu

amendă penală de la 500 lei la 2.000 lei și confiscarea

animalelor.”

21. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

„Art. 24. — În cazul săvârșirii de două ori a faptelor prevăzute

la art. 23 alin. (1) lit. a) și b) de către proprietarul animalelor, pe

lângă amenda contravențională se aplică și măsura confiscării

animalelor. În acest caz, toate animalele vor fi cazate în

adăposturi care funcționează pe lângă consiliile locale, în

vederea adopției sau a valorificării, în condițiile legii.”

22. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24

1

,

cu următorul cuprins:

„Art. 24

1

. — În cazul constatării unei infracțiuni, instanța

poate dispune pe seama proprietarului interdicția de a deține

animale pe o perioadă de 5 ani.”

23. La articolul 26, alineatul (1) va avea următorul

cuprins:

„Art. 26. — (1) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și

pentru Siguranța Alimentelor, Ministerul Internelor și Reformei

Administrative, prin organele abilitate, în colaborare cu

reprezentanții organizațiilor de protecție a animalelor,

monitorizează aplicarea prezentei legi.”

24. După articolul 26 se introduce un nou articol,

articolul 26

1

, cu următorul cuprins:

„Art. 26

1

. — Normele metodologice de aplicare a prezentei

legi se aprobă în termen de 60 de zile, prin ordin comun al

ministrului internelor și reformei administrative și al președintelui

Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța

Alimentelor, cu consultarea reprezentanților organizațiilor de

protecție a animalelor.”

25. După articolul 27 se introduce un nou articol,

articolul 27

1

, cu următorul cuprins:

„Art. 27

1

. — (1) Radiodifuziunea și Televiziunea Română

promovează programe de protecție a animalelor.

(2) Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, în cadrul

orelor de educație civică, va promova acțiuni de protecție a

animalelor.”
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din
Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 11 ianuarie 2008.

Nr. 9.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea

Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția

României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea și completarea Legii

nr. 205/2004 privind protecția animalelor și se dispune publicarea acestei legi în

Monitorul Oficial al României, Partea I. 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 10 ianuarie 2008.

Nr. 10.

�



PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

C A M E R A  D E P U T A Ț I L O R  S E N A T U L  

L E G E  

pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
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Art. 1. — Se instituie Programul de stimulare a înnoirii

Parcului național de tractoare, denumit în continuare Program,
în condițiile stabilite prin prezenta lege. 

Art. 2. — Obiectivul prezentei legi este diminuarea poluării

prin scoaterea din uz a tractoarelor vechi, cu perioadă de

exploatare depășită, precum și creșterea productivității activității

din agricultură. 

Art. 3. — În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de

mai jos se definesc astfel: 

1. Autoritate — Administrația Fondului pentru Mediu; 

2. tractor uzat — orice tractor care aparține unei persoane

fizice având domiciliul sau reședința în România, cu o vechime

mai mare sau egală cu 12 ani de la data fabricației, care conține

cumulativ următoarele componente esențiale: motorul,

transmisia, trenul de rulare, caroseria, șasiul, precum și

echipamentele electronice de gestionare a funcțiilor vehiculului

și dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din

fabricație; 

3. tractor nou — tractorul care nu a fost niciodată înmatriculat

și care nu a fost utilizat potrivit destinației acestuia; 

4. proprietar — orice persoană fizică având domiciliul sau

reședința în România care deține în proprietate un tractor uzat,

cu o vechime mai mare sau egală cu 12 ani de la data fabricației,

pe numele său, precum și moștenitorii săi; 

5. producător validat — orice persoană juridică, producător,

importator autorizat de tractoare sau distribuitor autorizat al

acestora, căreia i-a fost aprobată cererea de înscriere în

Program. 

Art. 4. — Orice persoană juridică, producător, importator

autorizat de tractoare sau distribuitori autorizați ai acestora, care

dorește înscrierea în Program depune la Autoritate o

documentație care va fi asimilată proiectelor de mediu, în sensul

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul

pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 105/2006, cu modificările ulterioare. 

Art. 5. — (1) Autoritatea analizează documentația depusă și,

prin structurile sale de decizie, aprobă cererile care îndeplinesc

criteriile impuse pentru validare. 

(2) Autoritatea face publică lista producătorilor validați prin

Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. 

Art. 6. — Poate beneficia de o primă în cuantum de 17.000 lei

orice proprietar/moștenitor al unui proprietar al unui tractor uzat,

care întrunește cumulativ următoarele condiții: 

a) s-a înscris la un producător validat pentru achiziționarea

unui tractor nou; 

b) a predat tractorul uzat spre casare unui operator economic

autorizat conform prevederilor legale să desfășoare activități de

colectare a vehiculelor scoase din uz, obținând un certificat de

distrugere; 

c) a radiat tractorul uzat; 

d) achiziționează un tractor nou de la producătorul validat la

care s-a înscris. 

Art. 7. — Suma prevăzută la art. 6 va putea fi obținută o

singură dată și se va scădea din prețul de achiziție a unui tractor

nou. 

Art. 8. — (1) Se interzice omologarea pentru circulație și

reînmatricularea sau folosirea ulterioară a unui tractor uzat,

predat spre casare conform prevederilor art. 6, sau reutilizarea

caroseriei, a șasiului ori a motorului acestuia. 

(2) Comercializarea ulterioară a tractoarelor uzate complet

sau introducerea pe orice cale spre reutilizare a caroseriei, a

șasiului ori a motorului acestora de către operatorii economici

autorizați, prevăzuți la art. 6 lit. b), constituie contravenție și se

sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei. 

(3) Constatarea contravenției prevăzute la alin. (2) și

aplicarea sancțiunilor se realizează de personalul împuternicit

din cadrul Gărzii Naționale de Mediu. 

Art. 9. — Prevederile art. 8 alin. (2) și (3) se completează cu

dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul

juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin

Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 10. — Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor

prezentei legi se alocă anual din Fondul pentru mediu suma de

21 milioane lei, în limita sumei alocate prin bugetul de venituri și

cheltuieli al Administrației Fondului pentru Mediu. 

Art. 11. — Instrucțiunile privind modalitățile de aplicare a

prezentei legi se aprobă prin ordin al ministrului mediului și

dezvoltării durabile, în termen de 30 de zile de la data intrării în

vigoare a prezentei legi. 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din
Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI 

BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 11 ianuarie 2008. 

Nr. 10.



PREȘEDINTELE ROMÂNIEI 

D E C R E T  

privind promulgarea Legii pentru instituirea Programului 

de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția

României, republicată, 

Președintele României d e c r e t e a z ă: 

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru instituirea Programului de

stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare și se dispune publicarea acestei

legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI 

TRAIAN BĂSESCU

București, 10 ianuarie 2008. 

Nr. 11.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

pentru numirea unui judecător

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale

art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea

nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările

și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind

Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din

13 decembrie 2007,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Domnul Musta P. Ovidiu Petru se numește în funcția de

judecător la Judecătoria Oradea.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 11 ianuarie 2008.

Nr. 12.
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D E C I Z I I  A L E  C U R Ț I I  C O N S T I T U Ț I O N A L E  

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A  Nr. 1.187

din 13 decembrie 2007

referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) și

art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate

privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale,

precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical

Acsinte Gaspar — președinte 

Nicolae Cochinescu — judecător

Aspazia Cojocaru — judecător

Ion Predescu — judecător 

Puskás Valentin Zoltán — judecător

Augustin Zegrean — judecător

Simona Ricu — procuror

Claudia-Margareta Krupenschi — magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate

a prevederilor art. 1, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) și art. 8 din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2005 privind

vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților

administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale,

precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe

actului medical, excepție ridicată de Consiliul Local al Comunei

Bârsănești în Dosarul nr. 3.454/2006 (nr. în format nou

1.878/110/2007) al Tribunalului Bacău — Secția comercială și

de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care

procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă

cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care arată că,

ulterior sesizării cu prezenta excepție, Curtea Constituțională,

prin Decizia nr. 871 din 9 octombrie 2007, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 17 octombrie 2007, a

constatat neconstituționalitatea Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 110/2005 în integralitatea sa. Prin urmare, în

temeiul art. 29 alin. (3) și (6) din Legea nr. 47/1992, solicită

respingerea excepției de neconstituționalitate ca devenită

inadmisibilă.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține

următoarele: 

Prin Încheierea din 18 aprilie 2007, pronunțată în Dosarul

nr. 3.454/2006 (nr. în format nou 1.878/110/2007), Tribunalul

Bacău — Secția comercială și de contencios administrativ

a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de

neconstituționalitate a prevederilor art. 4, art. 5 alin. (1) și

art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2005

privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau

a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de

cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se

desfășoară activități conexe actului medical. Excepția a fost

ridicată de Consiliul Local al Comunei Bârsănești într-o cauză

având ca obiect judecarea acțiunii în contencios administrativ

prin care Instituția Prefectului din Județul Bacău a chemat în

judecată Consiliul Local al Comunei Bârsănești, solicitând

instanței să oblige pârâtul să adopte o hotărâre privind lista

spațiilor cu destinația de cabinete medicale ce urmează a fi

vândute potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului

nr. 110/2005.

În motivarea excepției de neconstituționalitate, se susține că

prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 110/2005 contravine protecției constituționale a dreptului de

proprietate privată, deoarece instituie obligația consiliilor locale

de a vinde spațiile proprietate privată a statului sau a unităților

administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale sau

în care se desfășoară activități conexe actului medical, fără a

exista o negociere directă sau licitație publică. De asemenea,

se mai susține că impunerea de către legiuitor a unui preț de

vânzare „modic” contravine dispozițiilor art. 44 alin. (3), (4) și (6)

din Constituție, iar prevederile art. 5 din acest act normativ

încalcă principiile constituționale ale descentralizării, autonomiei

locale și deconcentrării serviciilor publice. 

Tribunalul Bacău — Secția comercială și de contencios

administrativ apreciază că excepția de neconstituționalitate

este neîntemeiată, având în vedere scopul Ordonanței de

urgență a Guvernului nr. 110/2005, și anume finalizarea

procesului de reformă în domeniul asistenței medicale

ambulatorii.

Potrivit dispozițiilor 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 formula punctele de vedere cu privire la

excepția de neconstituționalitate.

Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate este

neîntemeiată.

Avocatul Poporului apreciază că dispozițiile de lege

criticate sunt constituționale.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au

comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de

neconstituționalitate ridicate. 

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale

Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de

judecătorul-raportor, concluziile procurorului și 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,

precum 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 reprezintă

prevederile art. 1, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) și art. 8 din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2005 privind

vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților

administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale,

precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe

actului medical, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 654 din 22 iulie 2005, ordonanță ce a fost aprobată

cu modificări și completări prin Legea nr. 236/2006, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 iunie 2006.

Textele de lege criticate au următorul conținut:



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 29/15.I.2008

8

— Art. 1: „(1) Prezenta ordonanță de urgență stabilește
cadrul juridic pentru vânzarea spațiilor proprietate privată a
statului sau a unităților administrativ-teritoriale în care, la data
intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență,
funcționează unități medicale înființate și organizate potrivit
Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și
funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și a spațiilor în care se
desfășoară activități conexe actului medical, conform
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2000 privind
organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru
serviciile publice conexe actului medical, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 598/2001, a spațiilor organizate ca centre de
diagnostic și tratament sau centre medicale cu personalitate
juridică, precum și a spațiilor cu destinație pentru activități
medicale sau activități conexe actului medical, neutilizate.

(2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin spațiu
medical se înțelege spațiul în care se desfășoară efectiv
activitate medicală și activitate medicală conexă, precum și cota
indiviză corespunzătoare din spațiul comun.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică și spațiilor medicale ale
ministerelor cu rețea sanitară proprie, cu acordul ministerelor de
resort.”

— Art. 4 alin. (1): „(1) În termen de 45 de zile de la data intrării
în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență,
consiliile județene sau consiliile locale, după caz, aprobă prin
hotărâre lista spațiilor din proprietatea privată a acestora ori din
proprietatea privată a statului și care se află în administrarea lor,
ce urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor prezentei
ordonanțe de urgență. Listele astfel aprobate vor fi afișate în
mod obligatoriu la sediul consiliului local/județean și publicate
pe site-ul consiliului județean.”

— Art. 5 alin. (1): „(1) Prefecții vor veghea ca hotărârea
prevăzută la art. 4 să cuprindă toate spațiile medicale care cad
sub incidența prezentei ordonanțe de urgență. În acest scop
hotărârile consiliilor locale și ale consiliilor județene vor fi
comunicate prefecților în termen de cel mult 10 zile de la
adoptare și vor fi afișate la sediul primăriei, respectiv al
consiliului județean. Prefectul va cere completarea sau
modificarea listei, dacă este cazul, iar în situația în care se
refuză solicitarea prefectului, acesta se va putea adresa
instanței de contencios administrativ.”

— Art. 8: „(1) Prețul de vânzare al spațiului medical se
stabilește diferențiat, pe categorii de localități, conform Legii

nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului național — secțiunea a IV-a „Rețeaua de localități”,
cu modificările ulterioare, prin stabilirea de prețuri maximale,
după cum urmează:

a) pentru localitățile de gradul 0, municipiul București,
70 euro/m2;

b) pentru localitățile de rangul I, 50 euro/m2;
c) pentru localitățile de rangul II, 40 euro/m2;
d) pentru localitățile de rangul III, 30 euro/m2;
e) pentru localitățile de rangul IV, 20 euro/m2;
f) pentru localitățile de rangul V, 15 euro/m2.
(2) Prețurile stabilite conform prevederilor alin. (1) sunt

diminuate de către comisie cu câte 10%, dacă:
a) clădirea este mai veche de 30 de ani;
b) spațiul este situat într-o localitate cu deficit de medici.”
În opinia autorului excepției, textele legale criticate contravin

dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 44 alin. (1) teza întâi

privind garantarea dreptului de proprietate privată, alin. (3)

referitor la expropriere, alin. (4) privind naționalizarea, alin. (6)

referitor la despăgubirile cuvenite proprietarului în cazul

exproprierii sau al folosirii subsolului unei proprietăți imobiliare

de către autoritatea publică și art. 120 alin. (1) privind principiile

descentralizării, autonomiei locale și deconcentrării serviciilor

publice. 

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea

Constituțională observă că, prin Decizia nr. 871 din 9 octombrie

2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701

din 17 octombrie 2007, instanța de contencios constituțional a

constatat că dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului

nr. 110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a

statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de

cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară

activități conexe actului medical, aprobată cu modificări și

completări prin Legea nr. 236/2006, sunt neconstituționale.

Întrucât decizia amintită a fost pronunțată ulterior sesizării

Curții cu prezenta excepție de neconstituționalitate și având în

vedere dispozițiile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit

cărora „Nu pot face obiectul excepției prevederile constatate ca
fiind neconstituționale printr-o decizie anterioară a Curții
Constituționale”, coroborat cu alin. (6) al aceluiași articol din

aceeași lege, Curtea constată că excepția urmează a fi respinsă

ca devenită inadmisibilă.

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,

C U R T E A  C O N S T I T U Ț I O N A L Ă

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) și art. 8

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților

administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului

medical, excepție ridicată de Consiliul Local al Comunei Bârsănești în Dosarul nr. 3.454/2006 (nr. în format nou 1.878/110/2007)

al Tribunalului Bacău — Secția comercială și de contencios administrativ.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 13 decembrie 2007.

PREȘEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi
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D E C I Z I I  A L E  P R I M U L U I - M I N I S T R U

GUVERNUL ROMÂNIEI

P R I M U L - M I N I S T R U

D E C I Z I E

pentru eliberarea domnului Bogdan Ștefan din funcția de

secretar de stat la Ministerul Sănătății Publice

În temeiul art. 15 lit. d) și al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea

și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și

completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. — Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Bogdan

Ștefan se eliberează din funcția de secretar de stat la Ministerul Sănătății Publice.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

București, 14 ianuarie 2008.

Nr. 3.

GUVERNUL ROMÂNIEI

P R I M U L - M I N I S T R U

D E C I Z I E

pentru numirea domnului Mircea Manuc în funcția de secretar

de stat la Ministerul Sănătății Publice

În temeiul art. 15 lit. d) și al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind

organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările

și completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. — Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul

Mircea Manuc se numește în funcția de secretar de stat la Ministerul Sănătății

Publice.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

București, 14 ianuarie 2008.

Nr. 4.
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GUVERNUL ROMÂNIEI 

P R I M U L - M I N I S T R U  

D E C I Z I E  

privind promovarea temporară a domnului 

Marius Vasile Iosif Roman în funcția publică 

de secretar general adjunct al Ministerului 

pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, 

Turism și Profesii Liberale 

Având în vedere: 

— solicitarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism

și Profesii Liberale formulată prin Adresa nr. 3.011 din 27 decembrie 2007;

— Avizul favorabil nr. 1.060.682 din 7 ianuarie 2008 al Agenției Naționale a

Funcționarilor Publici pentru exercitarea, cu caracter temporar (maximum 6 luni),

de către domnul Marius Vasile Iosif Roman, a funcției publice de secretar general

adjunct al Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii

Liberale, 

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. 92 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul

funcționarilor publici, republicată, 

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul

Marius Vasile Iosif Roman se promovează temporar în funcția publică de secretar

general adjunct al Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism

și Profesii Liberale. 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

București, 14 ianuarie 2008. 

Nr. 5. 

GUVERNUL ROMÂNIEI

P R I M U L - M I N I S T R U

D E C I Z I E

privind suspendarea, la cerere, a domnului Ariton Ion 

din funcția publică de inspector guvernamental

Având în vedere:

— scrisoarea înregistrată sub nr. 20/34/IB din 4 ianuarie 2008, prin care

domnul Ariton Ion, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al

Guvernului, a solicitat suspendarea raportului de serviciu pe o perioadă de 24 de

luni, începând cu data de 1 februarie 2008;

— dispozițiile art. 95 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul

funcționarilor publici, republicată,

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. 95 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul

funcționarilor publici, republicată,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. — Începând cu data de 1 februarie 2008, domnul Ariton Ion se

suspendă, la cerere, din funcția publică de inspector guvernamental, pe o perioadă

de 24 de luni.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

București, 14 ianuarie 2008.

Nr. 6.
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A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

AUTORITATEA 

PENTRU VALORIFICAREA

ACTIVELOR STATULUI

Nr. 45 din 22 august 2007

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI

FINANȚELOR

Nr. 1.774 din 24 octombrie 2007

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI

EGALITĂȚII DE ȘANSE

Nr. 764 din 31 august 2007

O R D I N

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al Societății Comerciale

„Radioactiv Mineral Măgurele” — S.A. 

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2) și ale art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de

venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale

administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 176/2007,

cu modificările ulterioare, ale art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității

pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările și completările ulterioare, art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007

privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 14 din

Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse,

având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare

a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea

Participaţiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare, și ale art. 1 alin. (3) și (4), precum

și ale anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorității pentru Valorificarea Activelor

Statului prin comasarea prin absorbție cu Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie,

președintele Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, ministrul economiei și finanțelor și ministrul muncii,

familiei și egalității de șanse emit următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul

2007 al Societății Comerciale „Radioactiv Mineral Măgurele” —

S.A., societate comercială care funcționează sub autoritatea

Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în

anexa la prezentul ordin.

Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în

bugetul de venituri și cheltuieli al societății comerciale prevăzute

la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite decât

în cazuri justificate și numai cu aprobarea Autorității pentru

Valorificarea Activelor Statului, Ministerului Economiei și

Finanțelor și Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări

ale veniturilor totale aprobate, societatea comercială prevăzută

la art. 1 va efectua cheltuieli totale aferente veniturilor

proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

(3) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri ale

veniturilor totale aprobate, societatea comercială prevăzută la

art. 1 poate efectua cheltuieli totale aferente veniturilor mai mari

decât cele înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli,

proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, numai cu

aprobarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului,

Ministerului Economiei și Finanțelor și Ministerului Muncii,

Familiei și Egalității de Șanse.

Art. 3. — Societatea Comercială „Radioactiv Mineral

Măgurele” — S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului

ordin.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Președintele Autorității pentru

Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul economiei și finanțelor,

Alice Cezarina Bîtu,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei

și egalității de șanse,

Paul Păcuraru

ANEXĂ*)

S.C. RADIOACTIV MINERAL MĂGURELE — S.A.

B U G E T U L

de venituri și cheltuieli pe anul 2007

*) Anexa este reprodusă în facsimil.
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MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR

O R D I N

privind arondarea teritorială a deținătorilor de bunuri intrate în proprietatea privată a statului, 

din punct de vedere al organului de valorificare căruia au obligația de a-i preda bunurile

În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei

și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2007

pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate

prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007,

ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:

Art. 1. — (1) Unitățile autorității vamale vor declara bunurile

intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care

îndeplinesc condițiile de comercializare, la direcția generală a

finanțelor publice județeană pe raza căreia acestea au fost

confiscate.

(2) Unitățile autorității vamale care funcționează pe raza

municipiului București vor declara bunurile prevăzute la alin. (1)

la administrațiile finanțelor publice de sector pe raza cărora

acestea își desfășoară activitatea sau la direcția generală a

finanțelor publice județeană pe raza căreia acestea au fost

confiscate.

Art. 2. — Secțiile de poliție care își desfășoară activitatea pe

raza municipiului București vor declara bunurile prevăzute la

art. 1 alin. (1) la administrațiile finanțelor publice de sector pe

raza cărora acestea funcționează.

Art. 3. — Organele administrației publice locale care își

desfășoară activitatea pe raza municipiului București vor declara

bunurile prevăzute la art. 1 alin. (1) la administrațiile finanțelor

publice de sector pe raza cărora acestea funcționează.

Art. 4 — (1) Garda Financiară care își desfășoară activitatea

pe raza municipiului București va declara bunurile prevăzute la

art. 1 alin. (1) la administrațiile finanțelor publice de sector în

raza cărora au fost confiscate sau la direcția generală a

finanțelor publice județeană pe raza căreia acestea au fost

confiscate.

(2) Garda Financiară centrală va declara bunurile prevăzute

la art. 1 alin. (1) la Direcția Generală a Finanțelor Publice a

Municipiului București sau la direcția generală a finanțelor

publice județeană pe raza căreia acestea au fost confiscate.

Art. 5. — (1) Bunurile intrate, potrivit legii, în proprietatea

privată a statului, care provin din succesiuni fără moștenitori

legali sau testamentari și/sau din donații, pe raza municipiului

București, vor fi valorificate de către Direcția Generală a

Finanțelor Publice a Municipiului București.

(2) Bunurile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a

statului, care provin din succesiuni fără moștenitori legali sau

testamentari și/sau din donații, se valorifică de către direcțiile

generale ale finanțelor publice județene pe raza cărora se află

imobilul.

Art. 6. — Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se

abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3/2006 privind

procedura de declarare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit

legii, în proprietatea privată a statului, la direcțiile generale ale

finanțelor publice județene sau a municipiului București, precum

și la administrațiile finanțelor publice de sector din cadrul

Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din

18 ianuarie 2006.

Art. 7. — Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

p. Ministrul economiei și finanțelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

București, 3 ianuarie 2008.

Nr. 4.
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MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

O R D I N

privind elaborarea Metodologiei de evaluare a proiectelor și criteriilor pe baza cărora 

se efectuează selecția proiectelor în domeniul protecției, integrării și incluziunii sociale 

a persoanelor cu handicap

Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

republicată, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.175/2005 privind aprobarea Strategiei naționale pentru protecția, integrarea și

incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006—2013,

ținând seama de prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate

pentru activități nonprofit de interes general și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor

de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu

modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității

Naționale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările și

completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă Metodologia de evaluare a proiectelor și

criteriile pe baza cărora se efectuează selecția proiectelor în

domeniul protecției, integrării și incluziunii sociale a persoanelor

cu handicap, prevăzută în anexa care face parte integrantă din

prezentul ordin.

Art. 2. — Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității

Naționale pentru Persoanele cu Handicap vor duce la îndeplinire

prevederile prezentului ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap,

Silviu George Didilescu

București, 9 ianuarie 2008.

Nr. 11.

ANEXĂ

M E T O D O L O G I E

de evaluare a proiectelor și criteriile pe baza cărora se efectuează selecția proiectelor în domeniul protecției,

integrării și incluziunii sociale a persoanelor cu handicap

CAPITOLUL I

Metodologia de evaluare a proiectelor în domeniul

protecției, integrării și incluziunii sociale a persoanelor cu

handicap

Art. 1. — Proiectele finanțate de Autoritatea Națională pentru

Persoanele cu Handicap, denumită în continuare Autoritate, din

creditele bugetare prevăzute cu această destinație vor respecta

obiectivele Planului de acțiune privind implementarea Strategiei

naționale pentru protecția, integrarea și incluziunea socială a

persoanelor cu handicap în perioada 2006—2013.

Art. 2. — Propunerile de proiecte depuse în vederea finanțării

pot fi realizate în nume propriu sau în parteneriat.

Art. 3. — Propunerile de proiecte se depun la sediul

Autorității din București, Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, în

termenul prevăzut în anunțul de participare ce va fi publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, cu respectarea

cerințelor din documentația pentru elaborarea și prezentarea

propunerii de proiect.

Art. 4. — (1) Evaluarea propunerilor de proiecte se va realiza

de către o comisie formată la nivelul Autorității, ai cărei membri

vor fi desemnați prin ordin al președintelui Autorității.

(2) Președintele Autorității poate solicita altor instituții cu

competențe în domeniul asistenței sociale desemnarea unui

reprezentant, membru în cadrul comisiei de evaluare.

Art. 5. — (1) Atribuirea contractelor de finanțare

nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecției publice de

proiecte.

(2) Procedura de selecție publică de proiecte cuprinde

următoarele etape:

a) publicarea programului anual pentru acordarea finanțărilor

nerambursabile;

b) publicarea anunțului de participare;

c) înscrierea candidaților;

d) transmiterea documentației;

e) prezentarea propunerilor de proiecte;

f) verificarea eligibilității, înregistrării și a îndeplinirii criteriilor

referitoare la capacitatea tehnică și financiară;

g) evaluarea propunerilor de proiecte;

h) comunicarea rezultatelor;

i) încheierea contractului sau contractelor de finanțare

nerambursabilă;

j) publicarea anunțului de atribuire a contractului sau

contractelor de finanțare nerambursabilă.

Art. 6. — Propunerile de proiecte depuse vor fi evaluate de

comisie în termen de cel mult 30 de zile de la expirarea datei

limită de depunere stabilite prin anunțul de participare.

Art. 7. — Comunicarea rezultatului evaluării se va face public

prin afișarea pe site-ul Autorității a raportului comisiei de

evaluare a proiectelor, raport care va include sumele

contractate, organizațiile și denumirea proiectelor selectate în

vederea finanțării.

Art. 8. — (1) Atribuirea finanțării proiectelor aprobate se

realizează în baza unui contract de finanțare nerambursabilă

încheiat între Autoritate și solicitant și semnat în termen de

10 zile de la data comunicării rezultatului evaluării.
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(2) Semnarea contractului de finanțare nerambursabilă este

condiționată de raportul favorabil al Autorității, în urma vizitei de

precontractare efectuate în acest scop.

Art. 9. — (1) Contribuția minimă a solicitantului la realizarea

proiectului este de 10% din valoarea finanțării nerambursabile

solicitate de la Autoritate și poate fi parțial sau integral în natură.

(2) Existența unor surse de finanțare, altele decât cele ale

Autorității și ale solicitantului, îl obligă pe solicitant la

menționarea explicită a acestora, a destinației fondurilor și a

cuantumului resurselor atrase.

Art. 10. — (1) Finanțarea nerambursabilă se efectuează pe

bază de decont justificativ. Decontarea se face pe măsura

efectuării cheltuielilor de către beneficiar.

(2) Plata finală de 10% se face după îndeplinirea de către

beneficiarul finanțării a tuturor obiectivelor prevăzute în proiect,

prezentarea raportului final de activitate, a raportului financiar

final, dovada folosirii aportului angajat prin contractul de

finanțare nerambursabilă și finalizarea procesului de

monitorizare de către Autoritate.

(3) Fondurile obținute prin finanțarea nerambursabilă se vor

utiliza cu respectarea legislației române în vigoare privind

achizițiile publice.

Art. 11. — Monitorizarea implementării și controlul utilizării

fondurilor alocate pentru fiecare proiect din cadrul finanțării

nerambursabile în domeniul protecției, integrării și incluziunii

sociale a persoanelor cu handicap se asigură de către

Autoritate.

Art. 12. — Finanțarea nerambursabilă acordată pentru

derularea proiectelor se sistează în cazul în care Autoritatea

constată că sumele alocate nu au fost utilizate conform clauzelor

prevăzute în contractele de finanțare nerambursabilă încheiate.

CAPITOLUL II

Criteriile pe baza cărora se efectuează selecția proiectelor

în domeniul protecției, integrării și incluziunii sociale 

a persoanelor cu handicap

Art. 13. — Autoritatea finanțează proiecte în domeniul

protecției, integrării și incluziunii sociale a persoanelor cu

handicap, proiecte care se încadrează în următoarele programe:

A. Programul de creștere a capacității instituționale și

administrative

Activități eligibile:

— crearea de servicii sociale alternative rezidențiale de tip

familial, locuințe protejate.

B. Programul de creștere a gradului de ocupare a forței de

muncă pentru persoanele cu handicap

Activități eligibile:

— dezvoltarea serviciilor sociale de încadrare în muncă a

persoanelor cu handicap, unitate protejată, atelier protejat.

C. Programul de suport familial

Activități eligibile:

1. dezvoltarea serviciilor sociale la nivel comunitar de tip

centre de zi, centre de tip respiro/centre de criză,

corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu

handicap;

2. înființarea și/sau dezvoltarea de centre de servicii de

recuperare neuromotorie și locomotorie de tip ambulatoriu.

Art. 14. — Criterii de eligibilitate pentru solicitanți:

— organizații neguvernamentale-ONG de tipul asociații,

fundații, federații, furnizori de servicii sociale acreditați în

condițiile legii;

— Autoritatea, în nume propriu, pentru proiecte proprii.

Art. 15. — (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 14, care

solicită finanțare nerambursabilă pentru proiecte, trebuie să

îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

a) să fie persoane juridice române de drept public sau privat,

constituite potrivit legii;

b) să aibă calitatea de furnizori de servicii sociale, acreditați

în condițiile legii;

c) să dispună de resurse materiale și umane necesare

derulării proiectelor pe care le propun;

d) să fie responsabile direct pentru pregătirea și

managementul proiectului, nu să acționeze ca intermediar;

e) să aibă deschis un cont bancar special pentru finanțarea

nerambursabilă provenită din bugetul de stat pentru proiect;

f) să nu aibă conturile bancare blocate în urma unei hotărâri

judecătorești;

g) să nu se facă vinovate de declarații inexacte, cu rea-

credință, cu privire la informațiile solicitate în vederea selectării

și finanțării proiectelor;

h) să nu fi încălcat prevederile unui contract de finanțare

nerambursabilă încheiat cu Autoritatea în anul precedent cererii

de finanțare;

i) să asigure funcționarea serviciului social nou-înființat timp

de 3 ani de la finalizarea implementării proiectului;

j) să asigure funcționarea serviciului social nou-înființat timp

de 5 ani de la finalizarea implementării proiectului, în cazul

construcțiilor;

k) partenerii aplicantului trebuie să respecte prevederile

lit. a), f), g) și h).

(2) Nu sunt eligibili solicitanții prevăzuți la alin. (1), care:

a) nu prezintă documentația completă și întocmită potrivit

criteriilor stabilite în acest sens prin ordin al președintelui

Autorității;

b) au conturi bancare blocate în urma unei hotărâri

judecătorești;

c) se fac vinovați de declarații inexacte cu privire la

informațiile solicitate în vederea finanțării;

d) nu au respectat prevederile unui contract de finanțare

nerambursabilă încheiat cu Autoritatea în anul precedent cererii

de finanțare;

e) nu îndeplinesc cerințele prevăzute în documentația pentru

elaborarea și prezentarea propunerii de proiect, specifică

finanțării nerambursabile;

f) se află în situațiile prevăzute la art. 21 din Legea

nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din

fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes

general.
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