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D E C R E T E

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI 

D E C R E T

privind numirea în funcția de procuror militar șef adjunct 

al Secției Parchetelor Militare din cadrul Parchetului 

de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția

României, republicată, precum și ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind

statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, 

având în vedere propunerea ministrului justiției și avizul favorabil al Secției

pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii,

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

Articol unic. — Domnul Lupulescu Nicolae se numește în funcția de procuror

militar șef adjunct al Secției Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă

Înalta Curte de Casație și Justiție, pe o perioadă de 3 ani.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 6 mai 2011.

Nr. 467.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI 

D E C R E T

privind 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. 33 alin. (1) 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 și completările

ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 203 din

7 aprilie 2011,

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

Articol unic. — Domnul Tomozei M. Adrian se numește în funcția de judecător

la Judecătoria Galați.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 6 mai 2011.

Nr. 468.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI 

D E C R E T

privind 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. 33 alin. (1) 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 și completările

ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 203 din

7 aprilie 2011,

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

Articol unic. — Doamna Duma G. Roxana-Mihaela se numește în funcția de

judecător la Judecătoria Constanța.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 6 mai 2011.

Nr. 469.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI 

D E C R E T

privind 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. 33 alin. (1) 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 și completările

ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 203 din

7 aprilie 2011,

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

Articol unic. — Doamna Stamatoiu P. Petronela se numește în funcția de

judecător la Judecătoria Slobozia.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 6 mai 2011.

Nr. 470.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI 

D E C R E T

privind 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. 33 alin. (1) 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 și completările

ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 203 din

7 aprilie 2011,

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

Articol unic. — Doamna Iova C. Camelia-Emilia se numește în funcția de

judecător la Judecătoria Sighetu Marmației.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 6 mai 2011.

Nr. 471.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind 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. 33 alin. (1) 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 și completările

ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 203 din

7 aprilie 2011,

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

Articol unic. — Domnul Dăianu V. Ion se numește în funcția de judecător la

Judecătoria Giurgiu.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 6 mai 2011.

Nr. 472.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind numirea unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)

din Constituția României, republicată, ale art. 33 alin. (1) 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 și completările

ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 203 din

7 aprilie 2011,

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

Articol unic. — Domnul Pop V. George-Ion se numește în funcția de procuror

la Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 6 mai 2011.

Nr. 473.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind numirea unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)

din Constituția României, republicată, ale art. 33 alin. (1) 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 și completările

ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 203 din

7 aprilie 2011,

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

Articol unic. — Domnul Balaci I. Dorel se numește în funcția de procuror la

Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 6 mai 2011.

Nr. 474.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind numirea unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)

din Constituția României, republicată, ale art. 33 alin. (1) 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 și completările

ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 203 din

7 aprilie 2011,

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

Articol unic. — Doamna Mărgărit G. Cristina-Emanuela se numește în funcția

de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 6 mai 2011.

Nr. 475.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind numirea unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)

din Constituția României, republicată, ale art. 33 alin. (1) 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 și completările

ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 203 din

7 aprilie 2011,

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

Articol unic. — Doamna Bădan I. Maria-Adelina se numește în funcția de

procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 6 mai 2011.

Nr. 476.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind numirea unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) și ale art. 134 alin. (1)

din Constituția României, republicată, ale art. 33 alin. (1) 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 și completările

ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 203 din

7 aprilie 2011,

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

Articol unic. — Domnul Murariu D. Ovidiu-Daniel se numește în funcția de

procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 6 mai 2011.

Nr. 477.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind eliberarea din funcție a unui procuror și numirea sa

în funcția de 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. 61 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 și completările

ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 141/2011,

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

Articol unic. — Doamna Petrescu Petronela Simona se eliberează din funcția

de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul București și se numește în funcția

de judecător la Tribunalul București.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 6 mai 2011.

Nr. 478.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind eliberarea din funcție a unui procuror și numirea sa

în funcția de 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. 61 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 și completările

ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 175/2011,

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

Articol unic. — Domnul Roman Mihai-Radu se eliberează din funcția de

procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul București și se numește în funcția de

judecător la Tribunalul București.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 6 mai 2011.

Nr. 479.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind eliberarea din funcție a 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. 65 alin. (1) lit. b) și

alin. (2) 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 și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2011,

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

Articol unic. — Domnul Cherciu Victor Nicolae, judecător cu grad profesional

de tribunal la Judecătoria Petroșani, se eliberează din funcție ca urmare a

pensionării.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 6 mai 2011.

Nr. 480.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind eliberarea din funcție a 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. 65 alin. (1) lit. b) și

alin. (2) 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 și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 216/2011,

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

Articol unic. — La data de 1 iunie 2011, doamna Orza Carmina, judecător la

Curtea de Apel Timișoara, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 6 mai 2011.

Nr. 481.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI 

D E C R E T

privind eliberarea din funcție a 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. 65 alin. (1) lit. b) și

alin. (2) 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 și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 217/2011,

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

Articol unic. — Doamna Lucica Brînză, judecător la Judecătoria Brăila, se

eliberează din funcție ca urmare a pensionării.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 6 mai 2011.

Nr. 482.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind eliberarea din funcție a 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. 65 alin. (1) lit. b) și

alin. (2) 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 și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 195/2011,

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

Articol unic. — Domnul Ciubotariu Petru, judecător la Curtea de Apel Iași, se

eliberează din funcție ca urmare a pensionării.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 6 mai 2011.

Nr. 483.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind eliberarea din funcție a 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. 65 alin. (1) lit. a) și

alin. (2) 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 și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 218/2011,

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

Articol unic. — Doamna Banu Mihaela, judecător la Judecătoria Pitești, se

eliberează din funcție ca urmare a demisiei.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 6 mai 2011.

Nr. 484.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind eliberarea din funcție a 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. 65 alin. (1) lit. b) și

alin. (2) 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 și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 660/2010,

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

Articol unic. — Domnul Pană Gheorghe, judecător la Tribunalul Buzău, se

eliberează din funcție ca urmare a pensionării.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 6 mai 2011.

Nr. 485.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind eliberarea din funcție a 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. 65 alin. (1) lit. b) și

alin. (2) 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 și completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 47/2011,

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

Articol unic. — Domnul Dănilă Victor, judecător la Judecătoria Murgeni,

președinte cu delegație al acestei instanțe, se eliberează din funcție ca urmare a

pensionării.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 6 mai 2011.

Nr. 486.
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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. 398

din 24 martie 2011

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15—19, 21, 24 și 30 

din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor

Augustin Zegrean — președinte

Aspazia Cojocaru — judecător

Acsinte Gaspar — judecător

Petre Lăzăroiu — judecător

Mircea Ștefan Minea — judecător

Ion Predescu — judecător

Puskás Valentin Zoltán — judecător

Tudorel Toader — judecător

Doina Suliman — magistrat-asistent-șef

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror

Simona Ricu.

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate

a dispozițiilor art. 15—19, 21, 24 și 30 din Ordonanța Guvernului

nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, excepție

ridicată de Răzvan Alexandru Bondar în Dosarul

n r. 13.683/55/2009 al Tribunalului Arad — Secția contencios

administrativ și fiscal.

La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de

citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă

cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune

concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepției de

neconstituționalitate, sens în care invocă jurisprudența în

materie a Curții Constituționale.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

Prin Încheierea din 12 mai 2010, pronunțată în Dosarul

nr. 13.683/55/2009, Tribunalul Arad — Secția contencios

administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu

excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15—19,

21, 24 și 30 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind

regimul juridic al contravențiilor.

Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de petentul

recurent Răzvan Alexandru Bondar.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul

acesteia susține, în esență, că dispozițiile de lege criticate sunt

neconstituționale, deoarece organul constatator este liber să

constate contravențiile, să stabilească vinovăția și să aplice

sancțiunile potrivit unor competențe foarte largi, fiind scutit de la

orice sarcină a probării acuzațiilor și sancțiunilor.

Instanța de judecată apreciază că excepția de

neconstituționalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,

încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor

două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului

Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la

excepția de neconstituționalitate.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului,

Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de

vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, 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,

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 constituie

dispozițiile art. 15—19, 21, 24 și 30 din Ordonanța Guvernului

nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu

modificările și completările ulterioare.

Textele de lege criticate au următorul conținut:

— Art. 15: „(1) Contravenția se constată printr-un proces-
verbal încheiat de persoanele anume prevăzute în actul
normativ care stabilește și sancționează contravenția, denumite
în mod generic agenți constatatori.

(2) Pot fi agenți constatatori: primarii, ofițerii și subofițerii din
cadrul Ministerului Administrației și Internelor, special abilitați,
persoanele împuternicite în acest scop de miniștri și de alți
conducători ai autorităților administrației publice centrale, de
prefecți, președinți ai consiliilor județene, primari, de primarul
general al municipiului București, precum și de alte persoane
prevăzute în legi speciale,

(3) Ofițerii și subofițerii din cadrul Ministerului Administrației
și Internelor constată contravenții privind: apărarea ordinii
publice; circulația pe drumurile publice; regulile generale de
comerț; vânzarea, circulația și transportul produse/or alimentare
și nealimentare, țigărilor și băuturilor alcoolice; alte domenii de
activitate stabilite prin lege sau prin hotărâre a Guvernului.”;

— Art. 16: „(1) Procesul-verbal de constatare a contravenției
va cuprinde în mod obligatoriu: data și locul unde este încheiat;
numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte
agentul constatator; datele personale din actul de identitate,
inclusiv codul numeric personal, ocupația și locul de muncă ale
contravenientului; descrierea faptei contravenționale cu
indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și
arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității
faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea
actului normativ prin care se stabilește și se sancționează
contravenția; indicarea societății de asigurări, în situația în care
fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație;
posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din
minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta
prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a căii
de atac și organul la care se depune plângerea.

(11) În cazul contravenienților cetățeni străini, persoane fără
cetățenie sau cetățeni români cu domiciliul în străinătate, în
procesul-verbal vor fi cuprinse și următoarele date: seria și
numărul pașaportului ori ale altui document de trecere a
frontierei de stat, data eliberării acestuia și statul emitent.

(2)—(4) abrogate



(5) În cazul în care contravenientul este minor procesul-
verbal va cuprinde și numele, prenumele și domiciliul părinților
sau ale altor reprezentanți ori ocrotitori legali ai acestuia.

(6) În situația în care contravenientul este persoana juridică
în procesul-verbal se vor face mențiuni cu privire la denumirea,
sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul
fiscal ale acesteia, precum și datele de identificare a persoanei
care o reprezintă.

(7) În momentul încheierii procesului-verbal agentul
constatator este obligat să aducă la cunoștință contravenientului
dreptul de a face obiecțiuni cu privire la conținutul actului de
constatare. Obiecțiunile sunt consemnate distinct în procesul-
verbal la rubrica «Alte mențiuni», sub sancțiunea nulității
procesului-verbal.”;

— Art. 17: „Lipsa mențiunilor privind numele, prenumele și
calitatea agentului constatator, numele și prenumele
contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii
și a sediului acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii
acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea
procesului-verbal. Nulitatea se constată și din oficiu.”;

— Art. 18: „Contravenientul este obligat să prezinte agentului
constatator, la cerere, actul de identitate ori documentele în baza
cărora se fac mențiunile prevăzute la art. 16 alin. (3). În caz de
refuz, pentru legitimarea contravenientului agentul constatator
poate apela la ofițeri și subofițeri de poliție, jandarmi sau gardieni
publici.”;

— Art. 19: „(1) Procesul-verbal se semnează pe fiecare
pagină de agentul constatator și de contravenient. În cazul în
care contravenientul nu se află de față, refuză sau nu poate să
semneze, agentul constatator va face mențiune despre aceste
împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puțin un martor.
În acest caz procesul-verbal va cuprinde și datele personale din
actul de identitate al martorului și semnătura acestuia.

(2) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent
constatator.

(3) În lipsa unui martor agentul constatator va preciza
motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest
mod.”;

— Art. 21: „(1) În cazul în care prin actul normativ de stabilire
și sancționare a contravențiilor nu se prevede altfel, agentul
constatator, prin procesul-verbal de constatare, aplică și
sancțiunea.

(2) Dacă, potrivit actului normativ de stabilire și sancționare
a contravenției, agentul constatator nu are dreptul să aplice și
sancțiunea, procesul-verbal de constatare se trimite de îndată
organului sau persoanei competente să aplice sancțiunea. În
acest caz sancțiunea se aplică prin rezoluție scrisă pe procesul-
verbal.

(3) Sancțiunea se aplică în limitele prevăzute de actul
normativ și trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol
social al faptei săvârșite, ținându-se seama de împrejurările în
care a fost săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire
a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum și de
circumstanțele personale ale contravenientului și de celelalte
date înscrise în procesul-verbal.”;

— Art. 24: „(1) Persoana împuternicită să aplice sancțiunea
dispune și confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate
din contravenții. În toate situațiile agentul constatator va descrie
în procesul-verbal bunurile supuse confiscării și va lua în privința
lor măsurile de conservare sau de valorificare prevăzute de
lege, făcând mențiunile corespunzătoare în procesul-verbal.

(2) În cazul în care bunurile nu se găsesc contravenientul
este obligat la plata contravalorii lor în lei.

(3) Agentul constatator are obligația să stabilească cine este
proprietarul bunurilor confiscate și, dacă acestea aparțin unei

alte persoane decât contravenientul, în procesul-verbal se vor
menționa, dacă este posibil, datele de identificare a
proprietarului sau se vor preciza motivele pentru care
identificarea nu a fost posibilă.”;

— Art. 30: „(1) Dacă persoana împuternicită să aplice
sancțiunea apreciază că fapta a fost săvârșită în astfel de
condiții încât, potrivit legii penale, constituie infracțiune,
sesizează organul de urmărire penală competent.

(2) În cazul în care fapta a fost urmărită ca infracțiune și
ulterior s-a stabilit de către procuror sau de către instanță că ea
ar putea constitui contravenție, actul de sesizare sau de
constatare a faptei, împreună cu o copie de pe rezoluția,
ordonanța sau, după caz, de pe hotărârea judecătorească, se
trimite de îndată organului în drept să constate contravenția,
pentru a lua măsurile ce se impun conform legii.

(3) Termenul de 6 luni pentru aplicarea sancțiunii în cazul
prevăzut la alin. (2) curge de la data sesizării organului în drept
să aplice sancțiunea.”

În susținerea neconstituționalității acestor dispoziții de lege,

autorii excepției invocă încălcarea prevederilor constituționale

ale art. 1 alin. (5) privind obligația respectării Constituției, a

supremației sale și a legilor, ale art. 16 alin. (1) și (2) referitoare

la principiul egalității în drepturi, ale art. 21 privind accesul liber

la justiție, ale art. 23 alin. (11) referitoare la prezumția de

nevinovăție, ale art. 24 privind dreptul la apărare, ale art. 124

referitoare la înfăptuirea justiției și ale art. 126 privind instanțele

judecătorești, precum și a prevederilor art. 6 din Convenția

pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale

și ale art. 10 din Declarația Universală a Drepturilor Omului cu

privire la dreptul la un proces echitabil.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea

constată că textele de lege criticate au mai fost supuse

controlului de constituționalitate prin raportare la aceleași

prevederi din Constituție, din Convenția pentru apărarea

drepturilor omului și a libertăților fundamentale și din Declarația

Universală a Drepturilor Omului, și cu motivare similară. Astfel,

prin Decizia nr. 520 din 8 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr. 403 din 29 mai 2008, Curtea a respins

excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15—19 din

Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, statuând că textele de lege

criticate nu instituie privilegii sau discriminări, deoarece atât

conținutul procesului-verbal de contravenție, cât și condițiile de

întocmire a acestuia sunt reglementate fără nicio discriminare

pentru toate persoanele care au săvârșit contravenții. În legătură

cu invocarea în susținerea excepției a dispozițiilor art. 21 și

art. 24 din Constituție, Curtea a reținut că și această critică este

nefondată, întrucât, potrivit art. 34 alin. (1) din Ordonanța

Guvernului nr. 2/2001, instanța competentă să soluționeze

plângerea verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, îl

ascultă pe cel care a făcut-o și pe celelalte persoane citate, între

care, potrivit art. 33 din ordonanță, și organul care a aplicat

sancțiunea, administrează orice alte probe prevăzute de lege,

necesare în vederea verificării legalității și temeiniciei

procesului-verbal, și hotărăște asupra sancțiunii, despăgubirii

stabilite, precum și asupra măsurii confiscării. Dispozițiile alin. (2)

al art. 34 din ordonanță prevăd că hotărârea judecătorească prin

care s-a soluționat plângerea poate fi atacată cu recurs, fără ca

motivarea acestuia să fie obligatorie. De asemenea, pe tot

parcursul soluționării plângerii îndreptate împotriva procesului-

verbal de constatare și sancționare a contravenției, atât la

instanța de fond, cât și în recurs, contravenientul poate să își

exercite fără nicio restricție dreptul la apărare.

Totodată, utilizarea de către legiuitor a noțiunii de

„contravenient” nu are semnificația înfrângerii prezumției de

nevinovăție consacrate de art. 23 alin. (11) din Constituție.
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De asemenea, din procedura de soluționare a plângerii

împotriva procesului-verbal de stabilire și sancționare a

contravenției nu rezultă răsturnarea sarcinii probei, ci, mai

degrabă, exercitarea dreptului la apărare.

Prin Decizia nr. 69 din 15 ianuarie 2009, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 4 martie 2009,

Curtea a statuat că dispozițiile art. 15, 21, 24 și 30 din Ordonanța

Guvernului nr. 2/2001 nu încalcă prezumția de nevinovăție,

deoarece instanța competentă să soluționeze plângerea

îndreptată împotriva procesului-verbal de constatare și

sancționare a contravenției este obligată să urmeze anumite

reguli procedurale, în virtutea cărora sarcina probei aparține

celui care afirmă ceva în instanță, iar nu celui care a întocmit

procesul-verbal de contravenție.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să

determine schimbarea acestei jurisprudențe, soluția pronunțată

de Curte prin decizia menționată, precum și considerentele care

au fundamentat-o sunt valabile și în prezenta cauză.

Pentru motivele expuse, 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 neîntemeiată excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15—19, 21, 24 și 30 din Ordonanța

Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, excepție ridicată de Răzvan Alexandru Bondar în Dosarul

nr. 13.683/55/2009 al Tribunalului Arad — Secția contencios administrativ și fiscal.

Definitivă și general obligatorie.

Pronunțată în ședința publică din data de 24 martie 2011.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-șef,

Doina Suliman

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  

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

O R D I N

privind aprobarea certificării ca aeroport internațional a Aeroportului Mihail Kogălniceanu —

Constanța

Având în vedere Raportul nr. 15.150 din 19 aprilie 2011 privind îndeplinirea condițiilor de certificare ca aeroport internațional

a Aeroportului Mihail Kogălniceanu — Constanța, întocmit de comisia de evaluare numită prin ordin al ministrului transporturilor și

infrastructurii,

în temeiul art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 791/2009 privind condițiile pentru certificarea aeroporturilor civile

internaționale sau deschise traficului aerian internațional, precum și al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind

organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă certificarea ca aeroport internațional a

Aeroportului Mihail Kogălniceanu — Constanța.

Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Ministrul transporturilor și infrastructurii, 

Anca Daniela Boagiu

București, 4 mai 2011.

Nr. 316.
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MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI

Nr. 1.360 din 20 aprilie 2011

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Nr. 1.938 din 29 aprilie 2011

O R D I N

privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție 

„Planuri integrate de dezvoltare urbană” al axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării durabile 

a orașelor — poli urbani de creștere” din cadrul Programului operațional regional 2007—2013

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în

cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului

nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a

structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, ale Ordinului

ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr. 287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare

regională prin crearea și dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operațional regional 2007—2013,

cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr. 261/2008 privind

aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin sprijinirea investițiilor în turism din cadrul Programului

operațional regional 2007—2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările și completările ulterioare, al art. 13

alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului,

cu modificările și completările ulterioare, și al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și

funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale și turismului și ministrul finanțelor publice emit următorul ordin:

SECȚIUNEA 1

Cheltuieli eligibile aferente activităților care nu intră sub
incidența regulilor ajutorului de stat

Art. 1. — (1) Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt

considerate eligibile de la data intrării în vigoare a contractului de

finanțare semnat între beneficiar și organismul intermediar, în

numele și pentru Autoritatea de management a Programului

operațional regional, denumit în continuare contract de
finanțare.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), următoarele

cheltuieli efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la

data de 1 ianuarie 2007, dacă se încadrează în prevederile art. 6

și 9 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de

eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor

finanțate prin programele operaționale, cu modificările și

completările ulterioare:

a) cheltuielile pentru elaborarea studiului de fezabilitate;

b) cheltuielile pentru expertiză tehnică și, după caz, audit

energetic;

c) cheltuielile pentru elaborarea studiilor de teren;

d) cheltuielile pentru elaborarea proiectului tehnic;

e) cheltuielile pentru achiziția terenului;

f) cheltuielile pentru avize, acorduri, autorizații.

(3) Cheltuielile menționate la alin. (2) lit. a)—d) sunt eligibile

dacă procedurile de achiziție derulate pentru efectuarea acestor

cheltuieli sunt în conformitate cu prevederile legale în vigoare

privind achizițiile publice.

Art. 2. — (1) Sunt eligibile cheltuielile pentru achiziția

terenului, amenajarea acestuia și amenajări pentru protecția

mediului.

(2) Cheltuielile efectuate pentru achiziția de terenuri și/sau

expropriere sunt considerate eligibile în limita a 10% din

valoarea totală eligibilă a proiectului, cu respectarea prevederilor

art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările și

completările ulterioare.

(3) Pentru amenajarea terenului sunt considerate eligibile:

a) cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru

pregătirea amplasamentului, care constau în demolări,

demontări, defrișări, dezafectări, evacuări de materiale rezultate,

devieri de rețele de utilități din amplasament, sistematizare pe

verticală, drenaje, epuismente;

b) cheltuielile efectuate pentru decontaminarea terenurilor

sau siturilor industriale poluate, inclusiv preluarea și depozitarea

substanțelor toxice și periculoase și îmbunătățirea calității

terenurilor, planarea terenului, inclusiv ambalarea și transportul

deșeurilor și al materialelor refolosibile.

(4) În cazul amenajărilor pentru protecția mediului sunt

considerate eligibile cheltuielile efectuate pentru lucrări și acțiuni

de protecție a mediului, inclusiv cheltuielile pentru aducerea la

starea inițială, pentru refacerea cadrului natural după terminarea

lucrărilor, precum plantarea de arbori, arbuști, plante perene.

Art. 3. — Sunt considerate eligibile cheltuielile aferente

asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de

investiție, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu

gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații,

drumuri de acces, care se execută pe amplasamentul delimitat

din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului de

investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de

utilități.

Art. 4. — (1) Sunt considerate eligibile, în limita a 5% din

valoarea totală eligibilă a proiectului, cheltuielile legate de

proiectare și asistență tehnică, cuprinzând cheltuielile privind

studiile de teren, obținerea de avize, acorduri și autorizații,

proiectarea și ingineria, consultanța și asistența tehnică.

(2) Pentru efectuarea studiilor de teren, cheltuielile eligibile

cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice,

hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de

stabilitate a terenului pe care se amplasează obiectivul de

investiție. Pentru proiectele vizând reabilitarea siturilor poluate și

neutilizate și pregătirea acestora pentru noi tipuri de activități

economice și/sau sociale sunt eligibile și cheltuielile pentru

analiza solului în scopul determinării gradului de poluare.



(3) Pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații,

cheltuielile considerate eligibile sunt cheltuielile efectuate

pentru:

a) obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism;

b) obținerea/prelungirea valabilității autorizației de

construire/desființare, conform legii;

c) obținerea avizelor și a acordurilor pentru racorduri și

branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze,

termoficare, energie electrică și telefonie;

d) obținerea acordului de mediu;

e) obținerea avizului PSI;

f) alte avize, acorduri, autorizații.

(4) În categoria cheltuielilor eligibile privind proiectarea și

ingineria se includ, cu respectarea prevederilor art. 9 din

Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările și

completările ulterioare, cheltuielile efectuate pentru:

a) elaborarea tuturor fazelor de proiectare, studiu de

fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuție;

b) plata verificării tehnice a proiectării și a elaborării

certificatului de performanță energetică a clădirii;

c) elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor,

avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție,

documentații ce stau la baza emiterii avizelor și acordurilor

impuse prin certificatul de urbanism, documentații urbanistice,

studii de impact, studii de trafic, studii/expertize de

amplasament, studii dendrologice, alte studii necesare în

vederea execuției obiectivului;

d) expertizarea tehnică în cazul lucrărilor de modernizare sau

consolidare la construcții existente sau pentru continuarea

lucrărilor de construcții începute și neterminate;

e) efectuarea auditului energetic pentru lucrări de creștere a

performanței energetice a clădirilor ca urmare a

modernizării/reabilitării.

(5) Cheltuielile eligibile privind serviciile de consultanță includ

cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

a) plata serviciilor de consultanță pentru elaborarea studiilor

de piață și de evaluare;

b) plata serviciilor de consultanță în domeniul

managementului proiectului finanțat;

c) plata consultanței juridice în scopul elaborării

documentației de atribuire și/sau pe parcursul aplicării procedurii

de atribuire a contractelor de achiziție publică.

(6) În categoria cheltuielilor eligibile privind asistența tehnică

se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

a) asistență tehnică din partea proiectantului, pe perioada de

execuție a lucrărilor, în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea

proiectării;

b) asigurarea supravegherii execuției prin diriginți de șantier

desemnați de autoritatea contractantă, autorizați conform

prevederilor legale pentru verificarea execuției lucrărilor de

construcții și instalații.

Art. 5. — (1) Pentru investiția de bază sunt eligibile

următoarele categorii de cheltuieli:

a) cheltuielile pentru construcții și instalații aferente execuției

obiectivului investiției;

b) cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice;

c) cheltuieli pentru utilaje și echipamente tehnologice și

funcționale cu montaj;

d) cheltuieli pentru utilaje fără montaj și echipamente de

transport;

e) cheltuieli pentru dotări de specialitate.

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. a)—d) includ cheltuieli

pentru:

a) lucrări de construcții și instalații pentru noi activități

economice și/sau sociale pe terenurile rezultate în urma

demolării clădirilor și/ori a structurilor aflate într-o stare avansată

de degradare care nu aparțin patrimoniului național cultural, pe

terenurile degradate și/sau neutilizate ori în cadrul siturilor

poluate și neutilizate care au fost amenajate/decontaminate;

b) crearea și modernizarea spațiilor publice urbane: străzi

orășenești, trotuare, scuaruri, zone pietonale, poduri, pasaje

supra și subterane, pasarele, parcări etc. și a infrastructurii

aferente utilităților publice urbane;

c) crearea/modernizarea spațiilor verzi, a grădinilor publice,

parcurilor, inclusiv prin efectuarea de lucrări de creare/reabilitare

a utilităților publice necesare funcționării obiectivului investiției;

d) reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene,

inclusiv prin efectuarea de lucrări la utilitățile în corpul drumului,

pentru polii de creștere;

e) lucrări de construcții legate de transportul public din

localitățile rurale (comune) componente ale arealului de

influență, pentru polii de creștere;

f) lucrări de construcții și instalații privind sisteme pentru

managementul traficului, privind echipamente de informare și

comunicare pentru accesul larg al cetățenilor la informații de

interes public, precum și privind echipamente necesare pentru

creșterea siguranței și prevenirea criminalității;

g) construirea de stații pentru autobuze, tramvaie, troleibuze,

transport public pe apă etc. și/sau modernizarea celor existente;

h) construirea de terminale intermodale în scopul

îmbunătățirii integrării diferitelor moduri de transport public;

i) construirea/extinderea și/sau modernizarea rețelei liniilor

de tramvai și troleibuz și a infrastructurii supraterane și

subterane aferente;

j) construirea și/sau amenajarea de culoare speciale pentru

mijloace de transport în comun și/sau piste pentru biciclete;

k) restaurarea, consolidarea, protejarea și conservarea

monumentelor istorice, în conformitate cu legislația în vigoare:

1. lucrări de construcții și instalații pentru restaurarea,

consolidarea, protejarea și conservarea monumentelor istorice;

2. restaurarea, protejarea, conservarea și realizarea picturilor

interioare, frescelor, picturilor murale exterioare;

3. refacerea/amenajarea căilor de acces, pietonale și

carosabile, către obiectivele reabilitate, în interiorul zonei de

protecție a acestora;

4. lucrări de construcții și instalații pentru asigurarea

iluminatului interior și exterior, a iluminatului de siguranță,

precum și a celui decorativ;

5. amenajarea zonelor de protecție prin delimitarea și

împrejmuirea obiectivelor reabilitate (acolo unde este cazul);

6. construirea/reabilitarea utilităților anexe (parcări, grupuri

sanitare, indicatoare, punct de informare etc.);

7. restaurarea și remodelarea plasticii fațadelor;

8. amenajări peisagistice pentru punerea în evidență a

monumentului istoric reabilitat;

9. reabilitarea/modernizarea utilităților aferente

monumentului istoric reabilitat — energie electrică, alimentare

cu apă, canalizare etc.;

l) reabilitarea/modernizarea/extinderea clădirilor destinate

serviciilor sociale, a clădirilor în care se desfășoară activități

socioculturale, precum și reabilitarea/extinderea/finalizarea unor

clădiri actualmente degradate și/sau neutilizate și pregătirea lor

pentru noi tipuri de activități socioculturale, prin:

1. lucrări de construcții și instalații privind reabilitarea/

modernizarea/extinderea clădirilor destinate serviciilor sociale

și a clădirilor în care se desfășoară sau sunt pregătite pentru

activități socioculturale;
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2. reabilitarea/modernizarea/crearea utilităților generale din

interiorul clădirilor, precum: alimentare cu apă, canalizare,

alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, și

a utilităților specifice centrelor sociale;

3. amenajarea unor ateliere de lucru;

4. crearea/modernizarea facilităților de acces pentru

persoane cu dizabilități;

5. crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor exterioare, în

limita amplasamentului delimitat din punct de vedere juridic ca

aparținând obiectivului de investiție;

m) lucrări de construcții și instalații, inclusiv reabilitarea/

crearea utilităților generale din interiorul clădirii și a facilităților

de acces pentru persoane cu dizabilități, privind renovarea

și/sau schimbarea folosinței clădirilor existente deținute de

autoritățile publice pentru asigurarea unor locuințe sociale de

calitate, cu respectarea prevederilor art. 8 din Hotărârea

Guvernului nr. 759/2007, cu modificările și completările

ulterioare.

(3) Cheltuielile se desfășoară pe obiecte, iar delimitarea

obiectelor se face de către proiectant.

(4) Cheltuielile aferente fiecărui obiect sunt determinate prin

devizul pe obiect.

(5) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. e) includ cheltuieli

pentru:

a) achiziționarea de echipamente de informare și comunicare

pentru accesul larg al cetățenilor la informații de interes public,

precum și de programe informatice specifice;

b) dotarea cu echipamente specifice pentru managementul

traficului, precum și cu programe informatice specifice;

c) mobilier urban și alte dotări specifice, destinate spațiilor

publice urbane, infrastructurii rutiere, grădinilor publice și

parcurilor;

d) dotări pentru asigurarea iluminatului interior și exterior, a

iluminatului de siguranță în spații urbane, precum și a celui

decorativ al clădirilor sau al spațiilor publice urbane declarate

monumente istorice;

e) dotarea clădirilor care sunt pregătite pentru noi tipuri de

activități socioculturale, a clădirilor în care se desfășoară

activități socioculturale, precum și a spațiilor exterioare, în limita

amplasamentului, cu echipamente și mobilier specifice, inclusiv

echipamente de informare și comunicare și programe

informatice;

f) dotarea centrelor sociale, a spațiilor exterioare acestora,

în limita amplasamentului, și a unor ateliere de lucru în cadrul

centrelor sociale cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor

de servicii sociale: mobilier specific, echipamente de

specialitate, sisteme și echipamente pentru persoane cu

dizabilități, programe informatice, inclusiv echipamente de

informare și comunicare;

g) achiziționarea de echipamente necesare pentru creșterea

siguranței și pentru prevenirea criminalității, precum și de

programe informatice specifice;

h) dotări pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural

mobil și imobil, în cazul monumentelor istorice reabilitate;

i) dotarea spațiilor comune și exterioare ale construcțiilor cu

destinație de locuințe sociale, în limita amplasamentului delimitat

din punct de vedere juridic, cu echipamente specifice

(spălătorie, uscătorie, spații de joacă etc.);

j) dotări PSI.

Art. 6. — (1) Sunt eligibile cheltuielile privind organizarea de

șantier, lucrările de construcții și instalații aferente organizării de

șantier, activitățile conexe organizării de șantier și cotele legale.

(2) Pentru realizarea lucrărilor de construcții și instalații

aferente organizării de șantier, cheltuielile considerate eligibile

sunt cele aferente construirii provizorii sau amenajării la

construcțiile existente de vestiare pentru muncitori, grupuri

sanitare, rampe pentru spălare auto, depozite pentru materiale,

fundații pentru macarale, rețele electrice de iluminat și forță, căi

de acces auto, branșamente/racorduri la utilități, împrejmuiri,

pânze de protecție a fațadelor, panouri de prezentare, pichete

de incendiu.

(3) Cheltuielile eligibile aferente activităților conexe

organizării de șantier includ cheltuieli pentru:

a) obținerea autorizației de execuție a lucrărilor de organizare

de șantier;

b) taxe de amplasament;

c) închirieri de semne de circulație;

d) întreruperea temporară a rețelelor de transport sau

distribuție de apă, canalizare, agent termic, energie electrică,

gaze naturale;

e) întreruperea temporară a circulației rutiere;

f) contractele de asistență cu poliția rutieră;

g) contractele temporare cu furnizorii de utilități și cu unitățile

de salubrizare.

(4) Cheltuielile considerate eligibile pentru cotele legale

cuprind, după caz:

a) cota aferentă inspecției pentru controlul calității lucrărilor

de construcții;

b) cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,

urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții;

c) cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor.

Art. 7. — (1) Cheltuielile diverse și neprevăzute se consideră

eligibile în limita a 10% din valoarea uneia sau, cumulat, a mai

multor cheltuieli menționate la art. 5, în funcție de natura și de

complexitatea lucrărilor, doar dacă sunt evidențiate în

documente justificative și dacă respectă prevederile art. 2 din

Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările și

completările ulterioare.

(2) În limita procentului menționat la alin. (1) se acoperă,

după caz, cheltuielile rezultate în urma modificărilor de soluții

tehnice, cantitățile suplimentare pentru realizarea lucrărilor,

utilajele sau dotările ce se impun pe parcursul derulării

investiției, precum și cheltuielile de conservare pe parcursul

întreruperii execuției din cauze independente de autoritatea

contractantă.

Art. 8. — Sunt eligibile cheltuielile aferente activităților de

audit și cheltuielile cu publicitatea și informarea, cu respectarea

prevederilor contractului de finanțare.

SECȚIUNEA a 2-a
Cheltuieli eligibile aferente activităților care intră sub incidența

regulilor ajutorului de stat

Art. 9. — (1) Cheltuielile efectuate de către beneficiar sunt

considerate eligibile de la data intrării în vigoare a contractului de

finanțare.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), cheltuielile pentru

achiziționarea de teren efectuate de beneficiarii proiectelor sunt

eligibile de la data intrării în vigoare a schemei de ajutor de stat

sub a cărei incidență intră proiectul, dacă se încadrează în

prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu

modificările și completările ulterioare.

Art. 10. — (1) Sunt eligibile cheltuielile privind achiziționarea

terenului, amenajarea acestuia și amenajări pentru protecția

mediului.

(2) Cheltuielile efectuate pentru achiziționarea de terenuri

sau pentru expropriere sunt considerate eligibile în limita a 10%

din valoarea totală eligibilă a proiectului, cu respectarea
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prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu

modificările și completările ulterioare.

(3) Pentru amenajarea terenului sunt considerate cheltuieli

eligibile cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru

pregătirea amplasamentului și care constau în demolări,

demontări, dezafectări, defrișări, evacuări de materiale rezultate,

devieri de rețele de utilități din amplasament, sistematizare pe

verticală, drenaje, epuismente.

(4) În cazul amenajărilor pentru protecția mediului sunt

considerate eligibile cheltuielile efectuate pentru lucrări și acțiuni

de protecție a mediului, inclusiv cheltuielile pentru aducerea la

starea inițială, pentru refacerea cadrului natural după terminarea

lucrărilor, precum plantarea de arbori, arbuști, plante perene.

Art. 11. — Sunt considerate eligibile cheltuielile aferente

asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de

investiție, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu

gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații,

care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere

juridic ca aparținând obiectivului de investiție, precum și

cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități.

Art. 12. — (1) Pentru investiția de bază sunt eligibile

următoarele categorii de cheltuieli:

a) cheltuielile pentru construcții și instalații aferente execuției

obiectivului investiției;

b) cheltuielile pentru montajul utilajelor tehnologice;

c) cheltuielile pentru utilaje și echipamente tehnologice și

funcționale cu montaj;

d) cheltuielile pentru utilaje fără montaj și echipamente de

transport;

e) cheltuielile pentru dotări de specialitate.

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. a)—d) includ cheltuieli

pentru:

a) construirea/modernizarea/extinderea de clădiri și anexe

aferente, care vor fi utilizate de operatorii economici, cu

precădere IMM-uri pentru activități de producție și/sau servicii;

b) construirea/modernizarea/extinderea infrastructurii

rutiere/feroviare din interiorul structurii de afaceri și a drumurilor

de acces către structura de afaceri. Cheltuielile pentru

construirea/modernizarea/extinderea drumurilor de acces către

structura de afaceri sunt eligibile în limita a maximum 10% din

valoarea totală a proiectului;

c) crearea/modernizarea/extinderea utilităților de bază din

interiorul structurii de afaceri: stații de tratare a apei, unitățile de

furnizare a energiei și gazului, sistemul de canalizare, cablarea

clădirii, conectarea la rețele broadband (internet);

d) crearea și extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv

a utilităților aferente.

(3) Cheltuielile aferente fiecărui obiect sunt determinate prin

devizul pe obiect.

(4) În categoria cheltuielilor prevăzute la alin. (1) lit. e) sunt

eligibile cheltuielile efectuate pentru dotarea cu echipamente a

structurilor de afaceri construite/modernizate/extinse și a

infrastructurii de agrement create/extinse.

(5) Cheltuielile se desfășoară pe obiecte, iar delimitarea

obiectelor se face de către proiectant.

Art. 13. — (1) Sunt eligibile cheltuielile privind organizarea

de șantier, lucrările de construcții și instalații aferente organizării

de șantier.

(2) Pentru realizarea lucrărilor de construcții și instalații

aferente organizării de șantier, cheltuielile considerate eligibile

sunt cele aferente construirii provizorii sau amenajării la

construcțiile existente de vestiare pentru muncitori, grupuri

sanitare, rampe pentru spălare auto, depozite pentru materiale,

fundații pentru macarale, rețele electrice de iluminat și forță, căi

de acces auto, branșamente/racorduri la utilități, împrejmuiri,

pânze de protecție a fațadelor, panouri de prezentare, pichete

de incendiu.

(3) Cheltuielile eligibile aferente activităților conexe

organizării de șantier includ cheltuieli pentru:

a) obținerea autorizației de execuție a lucrărilor de organizare

de șantier;

b) taxe de amplasament;

c) închirieri de semne de circulație;

d) întreruperea temporară a rețelelor de transport sau

distribuție de apă, canalizare, agent termic, energie electrică,

gaze naturale;

e) întreruperea temporară a circulației rutiere;

f) contractele de asistență cu poliția rutieră;

g) contractele temporare cu furnizorii de utilități și cu unitățile

de salubrizare.

Art. 14. — (1) Cheltuielile diverse și neprevăzute se

consideră eligibile în limita a maximum 10% din valoarea uneia

sau, cumulat, a mai multor cheltuieli prevăzute la art. 12, în

funcție de natura și complexitatea lucrărilor, doar dacă sunt

evidențiate în documente justificative și dacă respectă

prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu

modificările și completările ulterioare.

(2) Din procentul stabilit se acoperă, după caz, cheltuielile

rezultate în urma modificărilor de soluții tehnice, cantitățile

suplimentare de lucrări, utilajele sau dotările ce se impun pe

parcursul derulării investiției, precum și cheltuielile de

conservare pe parcursul întreruperii execuției din cauze

independente de autoritatea contractantă.

SECȚIUNEA a 3-a
Dispoziții finale

Art. 15. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se

abrogă Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și

locuințelor și al ministrului economiei și finanțelor

nr. 1.294/3.296/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli

eligibile pentru domeniul major de intervenție „Planuri integrate de

dezvoltare urbană”, axa prioritară „Sprijinirea dezvoltării durabile a

orașelor — poli urbani de creștere” din cadrul Programului

operațional regional 2007—2013, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 775 din 19 noiembrie 2008.

Art. 16. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.
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p. Ministrul dezvoltării regionale și turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Ialomițianu
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— Prețuri pentru anul 2011 —

Nr. 

crt.

Denumirea publicației

Număr 

de apariții 

anuale

Valoare

(TVA 9% inclus) — lei

12 luni 3 luni 1 lună

1.
Monitorul Oficial, Partea I 900 1.200 330 120

2.
Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară 144 1.500 140

3.
Monitorul Oficial, Partea a II-a 245 2.250 200

4.
Monitorul Oficial, Partea a III-a 370 430 40

5.
Monitorul Oficial, Partea a IV-a 5.270 1.720 160

6.
Monitorul Oficial, Partea a VI-a 300 1.600 150

7.
Monitorul Oficial, Partea a VII-a 35 540 50

8.
Colecția Legislația României 4 450 120

9.
Colecția Hotărâri ale Guvernului României 12 750 70

N O T Ă :

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.
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— Prețuri pentru anul 2011 —

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.

Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica online comanda.

Produs

Abonamentul FLEXIBIL 

(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)

Lunar Anual

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

AutenticMO 50 130 330 790 1.740 500 1.250 3.130 7.510 16.520

ExpertMO 100 250 630 1.510 3.320 1.000 2.500 6.250 15.000 33.000

Autentic+ExpertMO 130 330 830 1.990 4.380 1.300 3.250 8.130 19.510 42.920

Produs

Abonamentul COMPLET

(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)

Lunar Anual

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

AutenticMO 60 150 380 910 2.000 600 1.500 3.750 9.000 19.800

ExpertMO 120 300 750 1.800 3.960 1.200 3.000 7.500 18.000 39.600

Autentic+ExpertMO 150 380 950 2.280 5.020 1.500 3.750 9.380 22.510 49.520

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,

IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București

și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București 

(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
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