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L E G I  ™ I  D E C R E T E

PARLAMENTUL ROM¬NIEI

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

L E G E
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 125/2005 privind acordarea

unui sprijin direct al statului produc„torilor agricoli care de˛in ∫i/sau exploateaz„ planta˛ii 
viticole cu soiuri nobile

Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
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Art. I. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 125 din 8 septembrie 2005 privind acordarea unui
sprijin direct al statului produc„torilor agricoli care de˛in
∫i/sau exploateaz„ planta˛ii viticole cu soiuri nobile,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 848
din 20 septembrie 2005, cu urm„toarele modific„ri ∫i
complet„ri:

1. La articolul 1, alineatul (1), literele a), c), d) ∫i e) ale
alineatului (3), precum ∫i alineatul (4) vor avea urm„torul
cuprins:

îArt. 1. — (1) Pentru protejarea ∫i maturarea
elementelor anuale de cre∫tere a butucilor de vi˛„-de-vie
din soiuri nobile Ón toamna anului 2005, statul sprijin„
produc„torii agricoli prin acordarea sumei de 150 lei
(RON)/ha pentru suprafe˛ele cultivate cu vi˛„-de-vie din
soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha inclusiv, Ónscrise Ón
Registrul planta˛iilor viticole, pentru achizi˛ionarea de
substan˛e anticriptogamice pe baz„ de cupru.

.............................................................................................
a) produc„torii agricoli, persoane fizice, care au Ón

proprietate suprafe˛e de teren cultivate cu vi˛„-de-vie din
soiuri nobile pe care le exploateaz„;

.............................................................................................
c) societ„˛ile comerciale Ónfiin˛ate Ón conformitate cu

Legea nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, care
exploatez„ direct terenuri cultivate cu vi˛„-de-vie din soiuri
nobile;

d) arenda∫ii care exploateaz„ teren cultivat cu vi˛„-de-
vie din soiuri nobile conform prevederilor Legii arend„rii
nr. 16/1994, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, care
au prev„zut„ Ón contract o clauz„ prin care pot prelua
subven˛ia acordat„ de stat sub diferite forme; Ón lipsa
clauzei men˛ionate anterior, subven˛ia se poate acorda
arenda∫ilor cu acordul scris al proprietarului;

e) unit„˛ile de cercetare ∫i dezvoltare, din Ónv„˛„m‚ntul
agricol ∫i al˛i beneficiari care de˛in ∫i exploateaz„ suprafe˛e
viticole.

(4) Beneficiarii sprijinului prev„zu˛i la alin. (3) primesc
bonuri valorice gratuite pentru suprafe˛ele cultivate cu vi˛„-
de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha inclusiv,
declarate ∫i Ónscrise Ón Registrul planta˛iilor viticole.“

2. La articolul 2, alineatele (1), (3), (7), (8) ∫i (9) vor avea
urm„torul cuprins:

îArt. 2. — (1) Sprijinul direct al statului Ón valoare de
150 lei (RON)/ha pentru suprafe˛ele de teren cultivate cu
vi˛„-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha inclusiv, se
acord„ beneficiarilor prevederilor art. 1 alin. (3), pe baza
cererii scrise al c„rei model este prev„zut Ón anexele nr. 2a)
∫i 2b).

.............................................................................................
(3) Cererile solicitan˛ilor sprijinului, Ónso˛ite de acte ce

fac dovada dreptului de proprietate asupra terenului sau de
contractul de arendare ori concesionare a suprafe˛elor

cultivate cu vi˛„-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha
inclusiv, ∫i de Ónscrisurile din Registrul planta˛iilor viticole,
se depun, Ón termen de 15 zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„, la prim„riile
comunelor, ora∫elor, municipiilor ∫i sectoarelor municipiului
Bucure∫ti, pe raza c„rora se afl„ amplasat terenul.

.............................................................................................
(7) Œn situa˛ia Ón care un beneficiar al sprijinului prev„zut

la art. 1 alin. (3) are teren cultivat cu vi˛„-de-vie din soiuri
nobile, Ón suprafa˛„ de peste 0,1 ha inclusiv, aflat Ón mai
multe localit„˛i, acesta formuleaz„ cerere ∫i prime∫te
sprijinul direct al statului de la prim„ria din localitatea Ón
care este situat terenul.

(8) Lista produc„torilor agricoli care solicit„ sprijinul
direct al statului Ón valoare de 150 lei (RON)/ha pentru
suprafe˛ele de teren cultivate cu vi˛„-de-vie din soiuri nobile
se afi∫eaz„ la sediul prim„riilor comunelor, ora∫elor,
municipiilor sau sectoarelor municipiului Bucure∫ti, Ón termen
de 5 zile de la data depunerii cererilor pentru solicitarea
sprijinului financiar.

(9) Produc„torii agricoli, beneficiari ai sprijinului direct,
care au fost omi∫i Ón lista produc„torilor care au solicitat
sprijinul direct al statului Ón valoare de 150 lei (RON)/ha
pentru suprafe˛ele de teren cultivate cu vi˛„-de-vie din
soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha inclusiv, c„rora li s-a
stabilit o sum„ Ón lei mai mic„ dec‚t cea cuvenit„, pot
depune contesta˛ii la sediul prim„riilor Ón termen de 5 zile
de la data afi∫„rii listei.“

3. Articolul 3 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — Œn termen de 5 zile de la data afi∫„rii, listele

produc„torilor agricoli care solicit„ sprijinul direct al statului
Ón valoare de 150 lei (RON)/ha pentru suprafe˛ele de teren
cultivat cu vi˛„-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha
inclusiv, se Ónainteaz„ direc˛iilor pentru agricultur„ ∫i
dezvoltare rural„ jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti,
pentru validare, centralizare ∫i decontare a cererilor
aprobate Ón vederea acord„rii sprijinului.“

4. La articolul 4, alineatele (1) ∫i (2) vor avea urm„torul
cuprins:

îArt. 4. — (1) Sprijinul Ón valoare de 150 lei (RON)/ha
pentru suprafe˛ele de teren cultivate cu vi˛„-de-vie din
soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha inclusiv, se acord„
produc„torilor agricoli pe m„sura depunerii cererilor,
aprob„rii acestora ∫i Óntocmirii listelor.

(2) Sprijinul alocat se va distribui beneficiarilor o singur„
dat„, sub form„ de bonuri valorice a c„ror valoare
Ónsumat„ nu poate dep„∫i 150 lei (RON)/ha pentru
suprafe˛ele de teren cultivate cu vi˛„-de-vie din soiuri
nobile.“

5. La articolul 7, alineatul (1) va avea urm„torul cuprins:
îArt. 7. — (1) Reprezentan˛ii sucursalelor jude˛ene ∫i a

municipiului Bucure∫ti ale Agen˛iei de Pl„˛i ∫i Interven˛ie
pentru Agricultur„, Industrie Alimentar„ ∫i Dezvoltare
Rural„, ai direc˛iei pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„



sau ai centrului comunitar pentru cadastru ∫i agricultur„
verific„ suprafe˛ele cultivate cu vi˛„-de-vie din soiuri nobile
pentru care s-a acordat produc„torilor agricoli sprijinul
direct al statului Ón valoare de 150 lei (RON), conform
celor declarate Ón cererea Óntocmit„ de beneficiarul
sprijinului, ∫i Óntocmesc procesele-verbale de recep˛ie,
regularizare ∫i restituire, p‚n„ la data de 15 decembrie
2005, conform modelului prev„zut Ón anexa nr. 4.“

6. La articolul 8, litera a) a alineatului (5) va avea
urm„torul cuprins:

îa) beneficiarilor prev„zu˛i la art. 1 alin. (3) lit. a),
precum ∫i celor prev„zu˛i la art. 1 alin. (3) lit. d), pe baza
actului de identitate ∫i a contractului de arendare;“.

7. La articolul 9, alineatul (1) va avea urm„torul
cuprins:

îArt. 9. — (1) Œnstr„inarea, deteriorarea sau pierderea
registrului de Ónregistrare a cererilor pentru acordarea
sprijinului direct al statului produc„torilor agricoli Ón valoare
de 150 lei (RON)/ha pentru suprafe˛ele de teren cultivate
cu vi˛„-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha inclusiv,
∫i/sau a proceselor-verbale de recep˛ie, regularizare ∫i
restituire constituie contraven˛ie ∫i se sanc˛ioneaz„ cu
amend„ de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON).“

Art. II. — Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 125/2005 privind acordarea unui sprijin direct al statului
produc„torilor agricoli care de˛in ∫i/sau exploateaz„ planta˛ii
viticole cu soiuri nobile, cu modific„rile aduse prin prezenta
lege, se va republica Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 37/16.I.2006 3

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.

p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR, PRE™EDINTELE SENATULUI
DANIELA POPA NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 11 ianuarie 2006.
Nr. 11.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

D E C R E T

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei 

de urgen˛„ a Guvernului nr. 125/2005 privind acordarea 

unui sprijin direct al statului produc„torilor agricoli care de˛in

∫i/sau exploateaz„ planta˛ii viticole cu soiuri nobile

Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, 

Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 125/2005 privind acordarea unui sprijin direct al
statului produc„torilor agricoli care de˛in ∫i/sau exploateaz„ planta˛ii viticole
cu soiuri nobile ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I. 

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 10 ianuarie 2006.
Nr. 14.

´

PARLAMENTUL ROM¬NIEI

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

L E G E

pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 138/2005 privind exploatarea Ón siguran˛„

a acumul„rilor cu folosin˛„ piscicol„, de agrement sau local„, din categoriile de importan˛„ C ∫i D

Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.

Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 138 din 29 septembrie 2005 privind

exploatarea Ón siguran˛„ a acumul„rilor cu folosin˛„
piscicol„, de agrement sau local„, din categoriile de
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importan˛„ C ∫i D, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 916 din 13 octombrie 2005, cu
urm„toarele modific„ri ∫i complet„ri:

1. Titlul ordonan˛ei de urgen˛„ va avea urm„torul
cuprins:

îORDONANfi√ DE URGENfi√ 
privind exploatarea Ón siguran˛„ a acumul„rilor cu

folosin˛„ piscicol„, de agrement sau de interes local, din
categoriile C ∫i D“

2. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — Prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ are ca scop

stabilirea competen˛elor ∫i a cadrului juridic privind
exploatarea Ón condi˛ii de siguran˛„ a acumul„rilor cu
folosin˛„ piscicol„, de agrement sau de interes local, Ón
vederea evit„rii efectelor negative cauzate asupra popula˛iei
∫i bunurilor materiale din aval, prin eliberarea necontrolat„
a volumelor de ap„ acumulate.“

3. Articolul 2 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 2. — Œn sensul prezentei ordonan˛e de urgen˛„,

termenul ∫i expresia de mai jos, denumite Ón continuare
mici acumul„ri, au urm„toarea semnifica˛ie:

a) acumul„rile de interes local, cele de folosin˛„ piscicol„
sau de agrement sunt acumul„ri de ap„ Ónmagazinate prin
bararea unui curs de ap„ natural sau artificial, cu volume
mai mari de 5.000 m3 ori Ón„l˛imea coloanei de ap„
re˛inut„ Ón sec˛iunea barajului mai mare de 2 m;

b) barajele care realizeaz„ acumul„rile de interes local,
cele de folosin˛„ piscicol„ sau de agrement cu folosin˛„
piscicol„, de agrement ori local de la lit. a) sunt cele Óncadrate
Ón categoriile de importan˛„ C ∫i D, conform legii.“

4. La articolul 4, alineatele (1) ∫i (3) vor avea urm„torul
cuprins:

îArt. 4. — (1) Prin personal de exploatare calificat ∫i
atestat se Ón˛elege personalul care are preg„tire tehnic„ la
nivel de studii medii.

(3) Œn cazul Ón care de˛in„torul nu are personal de
exploatare calificat, exploatarea micilor acumul„ri se face
cu asisten˛„ tehnic„ din partea personalului desemnat de
Administra˛ia Na˛ional„ «Apele Rom‚ne», Ón baza unui
contract.“

5. La articolul 6, alineatul (2) va avea urm„torul cuprins:
î(2) Termenele maxime de ob˛inere a autoriza˛iilor de

func˛ionare Ón condi˛ii de siguran˛„ ∫i a autoriza˛iilor de
gospod„rire a apelor nu vor dep„∫i un an de la data
intr„rii Ón vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonan˛e
de urgen˛„.“

6. La articolul 9, alineatul (1) va avea urm„torul cuprins:
îArt. 9. — (1) Exploatarea micilor acumul„ri, Ón situa˛iile

de avertizare meteohidrologic„, se face pe baza
regulamentelor de exploatare Óntocmite prin grija
de˛in„torului, aprobate de direc˛iile de ape ∫i comunicate
autorit„˛ilor locale implicate.“

7. Articolul 11 se abrog„.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.

p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR, PRE™EDINTELE SENATULUI
DANIELA POPA NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 11 ianuarie 2006.
Nr. 13.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

D E C R E T

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei 

de urgen˛„ a Guvernului nr. 138/2005 privind exploatarea 

Ón siguran˛„ a acumul„rilor cu folosin˛„ piscicol„, de agrement

sau local„, din categoriile de importan˛„ C ∫i D

Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 138/2005 privind exploatarea Ón siguran˛„ a
acumul„rilor cu folosin˛„ piscicol„, de agrement sau local„, din categoriile de
importan˛„ C ∫i D ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 10 ianuarie 2006.
Nr. 16.

´



PARLAMENTUL ROM¬NIEI

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

L E G E
privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 32/2005 pentru modificarea ∫i completarea 

Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuit„˛ii asisten˛ei medicale primare prin centrele 
de permanen˛„

Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
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Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 32
din 14 iulie 2005 pentru modificarea ∫i completarea Legii
nr. 263/2004 privind asigurarea continuit„˛ii asisten˛ei
medicale primare prin centrele de permanen˛„, adoptat„ Ón
temeiul art. 1 pct. V.2 din Legea nr. 209/2005 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonan˛e ∫i publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 641 din 20 iulie
2005, cu urm„toarea modificare:

— La articolul I punctul 6, alineatul (2) al articolului 9 va

avea urm„torul cuprins:

î(2) Plata personalului mediu sanitar prev„zut la alin. (1)
se face prin negociere, Ón conformitate cu reglement„rile
legale Ón vigoare, sau, dup„ caz, Ón conformitate cu
reglement„rile specifice ale ministerelor ∫i institu˛iilor cu
re˛ea sanitar„ proprie, pentru personalul mediu sanitar al
centrelor de permanen˛„ organizate Ón cadrul acestora.“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.

p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR, PRE™EDINTELE SENATULUI

DANIELA POPA NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 11 ianuarie 2006.
Nr. 14.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

D E C R E T

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei

Guvernului nr. 32/2005 pentru modificarea ∫i completarea

Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuit„˛ii asisten˛ei

medicale primare prin centrele de permanen˛„

Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, 

Pre∫edintele  Rom‚niei d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 32/2005 pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 263/2004
privind asigurarea continuit„˛ii asisten˛ei medicale primare prin centrele de
permanen˛„ ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 10 ianuarie 2006.
Nr. 17.

´



PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

D E C R E T  
pentru eliberarea din func˛ie a unui judec„tor

Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) ∫i
ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 65 alin. (1)
lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i
procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,

av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 572
din 7 decembrie 2005,

Pre∫edintele  Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Domnul Maftei Viorel, pre∫edinte al Judec„toriei 

T‚rgu-Neam˛, se elibereaz„ din func˛ie ca urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 10 ianuarie 2006.
Nr. 25.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

D E C R E T  
pentru numirea unui procuror

Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 33
alin. (5) ∫i (6) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i
procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„,

av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 450
din 12 octombrie 2005,

Pre∫edintele  Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Domnul Velea Gheorghe se nume∫te Ón func˛ia de

procuror la Parchetul de pe l‚ng„ Judec„toria Br„ila.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 10 ianuarie 2006.
Nr. 26.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

D E C R E T  
privind supunerea spre ratificare Parlamentului 

a Conven˛iei europene pentru protec˛ia animalelor Ón timpul
transportului interna˛ional (revizuit„), semnat„ la Chi∫in„u

la 6 noiembrie 2003

Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hot„r‚rii nr. E 428 din 14 decembrie 2005,

Pre∫edintele  Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se supune spre ratificare Parlamentului Conven˛ia

european„ pentru protec˛ia animalelor Ón timpul transportului interna˛ional
(revizuit„), semnat„ la Chi∫in„u la 6 noiembrie 2003, ∫i se dispune
publicarea prezentului decret Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
TRAIAN B√SESCU

Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.

PRIM-MINISTRU
C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 10 ianuarie 2006.
Nr. 27.
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H O T √ R ¬ R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M ¬ N I E I

H O T √ R ¬ R E
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru activit„˛i specifice 

ale Institutului Na˛ional de Statistic„

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 7 alin. (11) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorit„˛ile administra˛iei publice ∫i institu˛iile publice,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 247/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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Articol unic. — Nivelul cheltuielilor privind convorbirile
telefonice, necesare pentru organizarea ∫i desf„∫urarea
activit„˛ilor specifice ale Institutului Na˛ional de Statistic„,
stabilit potrivit dispozi˛iilor Ordonan˛ei Guvernului
nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli

pentru autorit„˛ile administra˛iei publice ∫i institu˛iile publice,
aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 247/2002, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se majoreaz„ cu 40%,
cu obliga˛ia Óncadr„rii Ón cheltuielile bugetare aprobate.

PRIM-MINISTRU
C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Contrasemneaz„:
Ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,

Mihai Alexandru Voicu
Pre∫edintele Institutului Na˛ional de Statistic„,

Vergil Voineagu
Ministrul finan˛elor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 22 decembrie 2005.
Nr. 1.744.

GUVERNUL ROM¬NIEI

H O T √ R ¬ R E

pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 546/2005 privind aprobarea

Strategiei de privatizare a Societ„˛ii Comerciale Filiala de Distribu˛ie ∫i Furnizare a Energiei

Electrice îElectrica Muntenia Sud“ — S.A., a unor m„suri pentru punerea Ón aplicare a strategiei,

precum ∫i privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatiz„rii acestei societ„˛i

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 51 alin. (2) ∫i al art. 51 lit. b) din Legea
nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 41
alin. (2) lit. d) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societ„˛ilor comerciale, aprobat„
prin Legea nr. 44/1998, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

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

Articol unic. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 546/2005
privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societ„˛ii
Comerciale Filiala de Distribu˛ie ∫i Furnizare a Energiei
Electrice îElectrica Muntenia Sud“ — S.A., a unor m„suri
pentru punerea Ón aplicare a strategiei, precum ∫i privind
constituirea Comisiei pentru coordonarea privatiz„rii acestei
societ„˛i, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 587 din 7 iulie 2005, se modific„ ∫i se completeaz„
dup„ cum urmeaz„:

1. Articolul 8 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 8. — (1) Dup„ primirea ofertelor angajante, comisia

de negociere verific„ ofertele din punct de vedere al
respect„rii instruc˛iunilor comunicate poten˛ialilor investitori ∫i
Óntocme∫te lista ofertan˛ilor care au depus oferte angajante
conforme cu instruc˛iunile ∫i Ónso˛ite de toate documentele

prev„zute la art. 35 din normele metodologice, aprobate
prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 577/2002, cu complet„rile
ulterioare, inclusiv garan˛ia de participare. Valoarea
garan˛iei de participare va fi de 8.000.000 euro.

(2) Comisia de negociere evalueaz„, prin aplicarea grilei
de punctaj, toate ofertele angajante depuse de ofertan˛ii
men˛iona˛i Ón lista Óntocmit„ potrivit alin. (1) ∫i Óncheie un
proces-verbal Ón care men˛ioneaz„ rezultatul evalu„rii
ofertelor angajante.

(3) Comisia de negociere comunic„ rezultatul evalu„rii
tuturor ofertan˛ilor ale c„ror oferte angajante au fost
evaluate conform alin. (2) ∫i definitiveaz„ cu ofertantul a
c„rui ofert„ angajant„ a Óntrunit cel mai mare num„r de
puncte cadrul contractual de privatizare.“



2. Dup„ alineatul (1) al articolului 9 se introduce un nou
alineat, alineatul (11), cu urm„torul cuprins:

î(11) Œn cazul Ón care ofertantul selectat pe baza grilei
de punctaj pentru oferta angajant„ sau oferta angajant„
Ómbun„t„˛it„ revoc„ oferta sau dac„, Ón urma negocierilor
purtate cu îElectrica“ — S.A., ofertantul selectat refuz„
semnarea contractului de privatizare Ón condi˛iile stabilite Ón
ofert„, îElectrica“ — S.A. va putea Óncepe negocieri cu
ofertantul care a Óntrunit num„rul de puncte imediat
urm„tor punctajului ofertantului declarat ini˛ial c‚∫tig„tor, Ón
m„sura Ón care at‚t oferta/anun˛ul de v‚nzare, c‚t ∫i oferta
de cump„rare sunt Ón termenul de valabilitate.“

3. Articolul 10 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 10. — (1) Dup„ Óntocmirea listei potrivit art. 8

alin. (1) ∫i realizarea evalu„rii potrivit art. 8 alin. (2)
îElectrica“ — S.A., cu aprobarea prealabil„ a Ministerului
Economiei ∫i Comer˛ului, prin Oficiul Participa˛iilor Statului
∫i Privatiz„rii Ón Industrie, poate stabili ca selec˛ia
competitiv„ a poten˛ialilor investitori s„ se desf„∫oare pe
baza ofertelor angajante Ómbun„t„˛ite. Œn acest caz
îElectrica“ — S.A. va solicita oferte angajante Ómbun„t„˛ite
numai investitorilor califica˛i.

(2) Vor fi considera˛i investitori califica˛i, conform
prevederilor alin. (1), investitorii care, Ón urma evalu„rii
prev„zute la art. 8 alin. (2), au ob˛inut un punctaj minim
de 75 de procente din punctajul primului clasat, num„rul
maxim al investitorilor califica˛i neput‚nd fi mai mare de 5,
cu excep˛ia situa˛iei Ón care mai mul˛i investitori ob˛in un
punctaj egal cu punctajul celui de-al cincilea investitor
calificat, situa˛ie Ón care ∫i ace∫ti investitori vor fi
considera˛i investitori califica˛i. Œn cazul Ón care prin
Óncadrarea Ón pragul de 75 de procente num„rul
investitorilor este mai mic de 5 investitori, îElectrica“ —
S.A. are dreptul s„ reduc„ pragul de punctaj de la 75 de
procente la 67,5 procente. Œn cazul Ón care mai mul˛i
investitori ob˛in un punctaj egal cu punctajul celui de-al
cincilea investitor calificat ∫i ace∫ti investitori vor fi
considera˛i investitori califica˛i.

(3) Comisia de negociere va negocia cu ofertan˛ii
califica˛i potrivit alin. (2) Ón vederea Ómbun„t„˛irii ofertelor
acestora ∫i Óntocmirii proiectului final al cadrului contractual
de privatizare.

(4) Dup„ Óncheierea negocierilor, comisia de negociere
Óntocme∫te proiectul final al cadrului contractual de
privatizare, pe care Ól comunic„ tuturor ofertan˛ilor cu care
a avut loc negocierea, Ómpreun„ cu instruc˛iunile privind
Óntocmirea ofertelor angajante Ómbun„t„˛ite ∫i cu criteriile
care stau la baza Óntocmirii grilei de punctaj pentru
evaluarea ofertelor angajante Ómbun„t„˛ite, f„r„ a fi
obligatorie men˛ionarea ponderii fiec„rui criteriu, cu cel
pu˛in 10 zile Ónainte de data depunerii acestora.

(5) Dup„ primirea ofertelor angajante Ómbun„t„˛ite,
comisia de negociere evalueaz„, prin aplicarea grilei de
punctaj, ofertele angajante Ómbun„t„˛ite ∫i Óncheie un
proces-verbal Ón care men˛ioneaz„ rezultatul evalu„rii
ofertelor angajante Ómbun„t„˛ite. Pre˛ul pe ac˛iune oferit de
un ofertant calificat prin oferta sa angajant„ Ómbun„t„˛it„
nu va fi mai mic dec‚t pre˛ul pe ac˛iune pe care
respectivul ofertant calificat l-a oferit prin oferta sa
angajant„.

(6) Comisia de negociere comunic„ rezultatul evalu„rii
tuturor ofertan˛ilor ale c„ror oferte angajante Ómbun„t„˛ite
au fost evaluate ∫i definitiveaz„ cu ofertantul a c„rui ofert„
angajant„ Ómbun„t„˛it„ a Óntrunit cel mai mare num„r de
puncte cadrul contractual de privatizare.

(7) Œn cazul Ón care nu este depus„ nici o ofert„
angajant„ Ómbun„t„˛it„, îElectrica“ — S.A., cu aprobarea
prealabil„ a Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului, prin
Oficiul Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie, va
putea definitiva cadrul contractual de privatizare cu
ofertantul a c„rui ofert„ angajant„ a Óntrunit cel mai mare
num„r de puncte sau va putea revoca oferta sa Ón
condi˛iile legii.

(8) Prevederile art. 9 se aplic„ Ón mod corespunz„tor.“
4. La articolul 16 se introduce un nou alineat, alineatul (2),

cu urm„torul cuprins:

î(2) Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului, prin Oficiul
Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie, va aproba
regulile ∫i procedurile de ofertare ∫i selec˛ie a ofertelor
angajante sau a ofertelor angajante Ómbun„t„˛ite, inclusiv
criteriile care stau la baza Óntocmirii grilei de punctaj pentru
evaluarea ofertelor angajante sau a ofertelor angajante
Ómbun„t„˛ite, dup„ caz.“
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PRIM-MINISTRU 
C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,

Codru˛ Ioan ™ere∫

Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 22 decembrie 2005.
Nr. 1.866.
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