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competentã, pe o perioadã limitatã, potrivit art. III din
Ordonanþa Guvernului nr. 38/2002 dupã constatarea de
cãtre judecãtor a îndeplinirii condiþiilor prevãzute în alin. (1)
al aceluiaºi articol [É]Ò. Totodatã, s-a arãtat cã ”procedura
suspendatã pe cale judiciarã urmeazã a se închide tot pe
cale judiciarã fie în condiþiile prevãzute de art. 117 ºi
urmãtoarele din Legea nr. 64/1995, Ñ dacã nu s-a realizat
privatizarea Ñ, fie în condiþiile prevãzute de art. III alin. (4)
din ordonanþa criticatã, în urma privatizãrii prin vânzarea
pachetului majoritar de acþiuniÒ. De asemenea, Curtea a
reþinut în decizia sa cã ”titularii drepturilor de creanþã care
au solicitat deschiderea procedurii faþã de societatea
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comercialã ajunsã în stare de incapacitate de platã au
posibilitatea ca, la închiderea procedurii speciale prevãzute
de art. III din Ordonanþa Guvernului nr. 38/2002, sã-ºi
recupereze creanþele pe baza prevederilor contractului de
privatizare sau, în condiþiile dreptului comun, de la succesorii societãþii privatizateÒ.
În sfârºit, Curtea observã cã în speþã nu este vorba de
o problemã de constituþionalitate, ci de una de interpretare
ºi aplicare a legii, care însã intrã în competenþa instanþei
de judecatã, judecãtorul-sindic putând pronunþa închiderea
procedurii în condiþiile dispoziþiilor Legii nr. 64/1995.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) ºi al art. 145 alin. (2) din Constituþie, precum ºi al art. 13
alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) ºi (6) ºi al art. 25 alin. (1) ºi (3) din Legea nr. 47/1992, republicatã, cu majoritate de
voturi,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. III din Ordonanþa Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului, excepþie ridicatã de
Casa de Asigurãri de Sãnãtate Dolj, Casa Judeþeanã de Pensii Dolj, Direcþia Generalã a Finanþelor Publice Dolj,
Societatea Comercialã ”Agroind ServiceÒ, în Dosarul nr. 9/F/1999 al Tribunalului Dolj Ñ Secþia comercialã ºi de contencios administrativ, ºi de Societatea Comercialã ”AvertisÒ Bucureºti, Societatea Comercialã ”Moraber CimpexÒ Ñ S.R.L.
Vulpeni, Casa Judeþeanã de Pensii Dolj, Direcþia Generalã a Finanþelor Publice Dolj, Societatea Comercialã ”ElectricaÒ Ñ
S.A. Oltenia, Complex Agrosem Dolj, Societatea Comercialã ”Fitoplant ComÒ Ñ S.R.L. Craiova, Banca Comercialã
Românã Ñ Sucursala Bãileºti, în Dosarul nr. 11/F/2000 al aceleiaºi instanþe.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 6 februarie 2003.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof.univ.dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent,
Doina Suliman

ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
privind acordarea de ajutoare pentru încãlzirea locuinþei,
precum ºi a unor facilitãþi populaþiei pentru plata energiei termice
În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituþie,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.
CAPITOLUL I
Modalitãþi de facturare a energiei termice
Art. 1. Ñ (1) Agenþii economici ºi serviciile publice producãtori ºi/sau distribuitori de energie termicã în sistem
centralizat, denumiþi în continuare furnizori de energie termicã, stabilesc pe bazã de contract, împreunã cu asociaþiile
de proprietari/chiriaºi sau cu persoane fizice, denumite în
continuare titulari de contract de furnizare a energiei termice,
modul de facturare ºi de platã a contravalorii energiei termice consumate, care, dupã caz, poate fi:
a) facturarea ºi plata în tranºe lunare egale pe perioada
unui an calendaristic, pe baza cantitãþilor medii lunare de
energie termicã consumatã efectiv în anul calendaristic
anterior;
b) facturarea ºi plata în tranºe lunare egale, stabilite
diferenþiat în perioada sezonului rece ºi în restul anului, pe
perioada unui an calendaristic, pe baza cantitãþilor medii

lunare de energie termicã consumatã efectiv în perioadele
corespunzãtoare ale anului calendaristic anterior;
c) facturarea ºi plata lunarã pe baza consumului efectiv.
(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2004 furnizorii de
energie termicã au obligaþia sã accepte, la solicitarea titularilor de contract de furnizare a energiei termice, facturarea
în condiþiile prevederilor alin. (1) lit. a) sau b), dupã caz.
(3) Pentru perioada februarieÑdecembrie 2003 facturarea ºi plata în condiþiile prevãzute la alin. (1) lit. a) ºi b)
se fac pe baza cantitãþilor medii lunare consumate în perioada februarieÑdecembrie 2002.
Art. 2. Ñ (1) Pentru situaþiile prevãzute la art. 1
alin. (1) lit. a) ºi b) furnizorii de energie termicã vor comunica titularilor de contract de furnizare a energiei termice,
pânã la data de 15 februarie a anului în curs, consumul
efectiv înregistrat în anul calendaristic încheiat, precum ºi
eventualele diferenþe de regularizat.
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(2) Sumele rezultate din regularizare, datorate titularilor
de contract de furnizare a energiei termice de cãtre furnizorii de energie termicã, se deduc din valoarea facturii pe
luna urmãtoare.
(3) Sumele rezultate din regularizare, datorate de cãtre
titularii de contract furnizorilor de energie termicã, se
plãtesc, începând cu luna martie, integral sau eºalonat,
pânã la data de 31 iulie a anului în curs, conform înþelegerii dintre pãrþi.
(4) În situaþia în care sumele rezultate din regularizare
nu sunt plãtite la termenele prevãzute la alin. (2) ºi (3),
titularii de contract de furnizare a energiei termice sau furnizorii de energie termicã plãtesc penalitãþi de întârziere
egale cu cele percepute pentru neplata obligaþiilor cãtre
bugetul de stat.
Art. 3. Ñ (1) Subvenþiile cuvenite pentru acoperirea
diferenþelor stabilite între preþul local, mai mare, al gigacaloriei ºi preþul naþional de referinþã se acordã lunar de
cãtre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, în
funcþie de modul de facturare ºi de platã a energiei termice livrate populaþiei, prevãzut la art. 1 alin. (1).
(2) Pentru situaþiile prevãzute la art. 1 alin. (1) lit. a)
ºi b) regularizarea subvenþiilor se face pânã la data de
15 februarie a anului în curs, pe baza deconturilor justificative privind consumul de energie termicã pe anul anterior.
Art. 4. Ñ Persoanele fizice ºi juridice beneficiare ale
serviciului de furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat sunt obligate sã achite contravaloarea facturilor reprezentând energia termicã furnizatã, în termen de
15 zile lucrãtoare de la data expedierii facturii prin poºtã,
certificatã prin înscrisul de pe ºtampila poºtei, sau în termen de 15 zile lucrãtoare de la data confirmãrii de primire,
în cazul transmiterii facturii prin curier/delegat.
CAPITOLUL II
Ajutoare pentru încãlzirea locuinþei
Art. 5. Ñ (1) Familiile ºi persoanele singure cu venituri
reduse, care utilizeazã pentru încãlzirea locuinþei energie
termicã furnizatã în sistem centralizat, beneficiazã de ajutor
lunar pentru încãlzirea locuinþei, dupã cum urmeazã:
a) familiilor ºi persoanelor singure al cãror venit net
mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei
singure, se situeazã pânã la 750.000 lei li se acordã o
sumã de 1.656.000 lei pe o perioadã de 5 luni, în cazul în
care ajutorul pentru încãlzirea locuinþei se acordã numai în
perioada sezonului rece, sau de 690.000 lei în situaþia în
care ajutorul pentru încãlzirea locuinþei se acordã pe o
perioadã de 12 luni;
b) familiilor ºi persoanelor singure al cãror venit net
mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei
singure, se situeazã între 750.001 lei ºi 1.000.000 lei li se
acordã o sumã de 1.080.000 lei pe o perioadã de 5 luni,
în cazul în care ajutorul pentru încãlzirea locuinþei se
acordã numai în perioada sezonului rece, sau de 450.000 lei
în situaþia în care ajutorul pentru încãlzirea locuinþei se
acordã pe o perioadã de 12 luni;
c) familiilor ºi persoanelor singure al cãror venit net
mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei
singure, se situeazã între 1.000.001 lei ºi 1.250.000 lei li
se acordã o sumã de 720.000 lei pe o perioadã de 5 luni,
în cazul în care ajutorul pentru încãlzirea locuinþei se
acordã numai în perioada sezonului rece, sau de 300.000 lei
în situaþia în care ajutorul pentru încãlzirea locuinþei se
acordã pe o perioadã de 12 luni;
d) familiilor ºi persoanelor singure al cãror venit net
mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei
singure, se situeazã între 1.250.001 lei ºi 1.500.000 lei li
se acordã o sumã de 480.000 lei pe o perioadã de 5 luni,
în cazul în care ajutorul pentru încãlzirea locuinþei se
acordã numai în perioada sezonului rece, sau de
200.000 lei în situaþia în care ajutorul pentru încãlzirea
locuinþei se acordã pe o perioadã de 12 luni;

e) familiilor ºi persoanelor singure al cãror venit net
mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei
singure, se situeazã între 1.500.001 lei ºi 1.750.000 lei li
se acordã o sumã de 360.000 lei pe o perioadã de 5 luni,
în cazul în care ajutorul pentru încãlzirea locuinþei se
acordã numai în perioada sezonului rece, sau de 150.000 lei
în situaþia în care ajutorul pentru încãlzirea locuinþei se
acordã pe o perioadã de 12 luni;
f) familiilor ºi persoanelor singure al cãror venit net
mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei
singure, se situeazã între 1.750.001 lei ºi 2.106.000 lei li
se acordã o sumã de 240.000 lei pe o perioadã de 5 luni,
în cazul în care ajutorul pentru încãlzirea locuinþei se
acordã numai în perioada sezonului rece, sau de 100.000 lei
în situaþia în care ajutorul pentru încãlzirea locuinþei se
acordã pe o perioadã de 12 luni.
(2) Pentru familiile ºi persoanele singure prevãzute la
alin. (1) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit
potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, ajutorul pentru încãlzirea locuinþei se majoreazã
cu pânã la 20% din valoarea acestuia, fãrã a depãºi cheltuielile cu încãlzirea ºi cu apa caldã menajerã confirmate
de asociaþia de proprietari/chiriaºi ori de factura individualã.
(3) Ajutoarele pentru încãlzirea locuinþei se acordã pe o
perioadã de 12 luni în situaþia în care beneficiarii au optat
pentru facturare în condiþiile prevãzute la art. 1 alin. (1)
lit. a).
(4) Ajutoarele pentru încãlzirea locuinþei se acordã pe o
perioadã de 5 luni în situaþia în care beneficiarii au optat
pentru facturare în condiþiile prevãzute la art. 1 alin. (1)
lit. b) ºi c).
Art. 6. Ñ Familiile ºi persoanele singure cu venituri
reduse, care utilizeazã pentru încãlzirea locuinþei gaze
naturale, beneficiazã de ajutor lunar pentru încãlzirea
locuinþei pe perioada sezonului rece, dupã cum urmeazã:
a) familiilor ºi persoanelor singure al cãror venit net
mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situeazã pânã la 1.053.000 lei li se
acordã o sumã de 550.000 lei;
b) familiilor ºi persoanelor singure al cãror venit net
mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situeazã între 1.053.001 lei ºi 1.287.000 lei
li se acordã o sumã de 330.000 lei;
c) familiilor ºi persoanelor singure al cãror venit net
mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situeazã între 1.287.001 lei ºi 1.638.000 lei
li se acordã o sumã de 165.000 lei.
Art. 7. Ñ Ajutorul pentru încãlzirea locuinþei se acordã
în cuantumurile stabilite la art. 5 alin. (1) ºi la art. 6, dar
nu mai mult decât cheltuielile cu încãlzirea ºi cu apa caldã
menajerã confirmate de asociaþia de proprietari/chiriaºi ori
de factura individualã.
Art. 8. Ñ Familiile ºi persoanele singure care au stabilit
dreptul la ajutor social în condiþiile prevãzute de Legea
nr. 416/2001 ºi care utilizeazã pentru încãlzirea locuinþei
lemne, cãrbuni ºi combustibili petrolieri beneficiazã de ajutor pentru încãlzirea locuinþei, în perioada sezonului rece,
în sumã de 300.000 lei lunar.
Art. 9. Ñ (1) În sensul art. 5 ºi 6, prin familie se
înþelege soþul, soþia ºi alte persoane care au acelaºi domiciliu sau reºedinþã.
(2) Prin persoanã singurã se înþelege persoana care a
împlinit vârsta de 16 ani, locuieºte ºi se gospodãreºte
singurã.
Art. 10. Ñ (1) Ajutorul pentru încãlzirea locuinþei se
acordã familiilor, respectiv persoanelor singure, numai pentru locuinþa de domiciliu sau, dupã caz, de reºedinþã a
acestora.
(2) Prin locuinþã de domiciliu sau de reºedinþã se înþelege
locuinþa situatã la adresa înscrisã în actele de identitate
ale membrilor de familie ºi ale altor persoane majore, precum ºi ale copiilor care locuiesc efectiv cu aceºtia ºi sunt
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luaþi în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreþinere a
locuinþei.
Art. 11. Ñ (1) Ajutorul pentru încãlzirea locuinþei se
acordã lunar, la cererea titularului, pe baza documentelor
doveditoare privind componenþa familiei ºi a declaraþiei pe
propria rãspundere privind veniturile realizate de membrii
acesteia în luna anterioarã depunerii cererii, însoþitã de
actele doveditoare.
(2) Cererile de acordare a ajutorului pentru încãlzirea
locuinþei se depun ºi se înregistreazã la primãria localitãþii
sau a sectorului municipiului Bucureºti în a cãrei razã teritorialã se aflã locuinþa de domiciliu sau de reºedinþã, individual sau prin asociaþiile de proprietari/chiriaºi.
(3) Veniturile pe baza cãrora se stabileºte cuantumul
ajutorului pentru încãlzirea locuinþei sunt cele prevãzute la
art. 8 alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 416/2001.
(4) Titularul ajutorului pentru încãlzirea locuinþei este
proprietarul locuinþei sau titularul contractului de închiriere
a acesteia ori alt membru de familie major ºi legal împuternicit de cãtre proprietarul locuinþei sau de titularul contractului de închiriere.
(5) Stabilirea dreptului la ajutor pentru încãlzirea locuinþei,
a cuantumului acestuia, precum ºi a majorãrii prevãzute la
art. 5 alin. (2) se face prin dispoziþie a primarului.
(6) Primarul are obligaþia ca, pânã la data de 10 a
fiecãrei luni pentru luna precedentã, sã comunice direcþiilor
generale de muncã ºi solidaritate socialã judeþene, respectiv Direcþiei Generale de Muncã ºi Solidaritate Socialã a
Municipiului Bucureºti, datele statistice privind numãrul titularilor de ajutor pentru încãlzirea locuinþei, drepturile bãneºti
aprobate cu acest titlu, precum ºi plãþile efectuate.
Art. 12. Ñ (1) Pentru beneficiarii ajutorului pentru încãlzirea locuinþei prevãzuþi la art. 8 documentele doveditoare privind componenþa familiei, declaraþia pe propria rãspundere
privind veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioarã depunerii cererii, precum ºi actele doveditoare sunt
cele depuse la stabilirea dreptului la ajutor social.
(2) Titularul ajutorului pentru încãlzirea locuinþei prevãzut
la art. 8 este titularul ajutorului social.
Art. 13. Ñ (1) Sumele reprezentând cheltuielile pentru
încãlzirea locuinþei, aferente consumului de energie termicã
sau de gaze naturale, plãtite direct de titularii de contract
de furnizare a energiei termice, precum ºi subvenþiile ºi
ajutoarele pentru încãlzirea locuinþei, achitate furnizorilor de
energie termicã de cãtre autoritãþile administraþiei publice
locale, se vor colecta în conturile tip angajament scris în
pãstrarea unui terþ, escrow, deschise la bãnci de cãtre
distribuitorii ºi producãtorii de energie termicã sau de gaze
naturale.
(2) Sumele reprezentând ajutorul pentru încãlzirea
locuinþei, prevãzute la art. 8, se acordã direct titularului la
data stabilitã pentru plata ajutorului social.
Art. 14. Ñ (1) Limitele de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încãlzirea locuinþei, precum ºi nivelul acestuia
se corecteazã în funcþie de evoluþia preþurilor ºi se aprobã
prin hotãrâre a Guvernului.
(2) Ajutoarele pentru încãlzirea locuinþei, acordate în
condiþiile prezentei ordonanþe de urgenþã, nu se iau în calcul la stabilirea altor drepturi ºi obligaþii.
Art. 15. Ñ În sensul prezentei ordonanþe de urgenþã,
prin sezonul rece se înþelege perioada de 5 luni cuprinsã
între 1 noiembrie anul curent ºi 31 martie anul urmãtor, iar
perioada de 12 luni reprezintã anul calendaristic.
Art. 16. Ñ Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor
pentru încãlzirea locuinþei se suportã din bugetele locale,
inclusiv din sume defalcate din unele venituri ale bugetului
de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.
CAPITOLUL III
Facilitãþi acordate populaþiei pentru plata energiei termice
Art. 17. Ñ (1) În perioada ianuarieÑmartie 2003 titularii
contractelor de furnizare a energiei termice care nu înregistreazã restanþe din perioadele anterioare beneficiazã de o
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reducere cu 10% din valoarea sumelor facturate pe luna
curentã, în cazul în care au achitat în termenul scadent
contravaloarea integralã a acestora.
(2) Reducerea prevãzutã la alin. (1) se evidenþiazã ºi
se opereazã în factura lunii urmãtoare ºi se suportã din
subvenþiile cuvenite pentru acoperirea diferenþelor de preþ
ºi de tarif la energia termicã livratã populaþiei.
(3) Asociaþiile de proprietari/chiriaºi, dupã caz, vor repartiza suma rezultatã din aplicarea facilitãþii prevãzute la
alin. (1) numai familiilor sau persoanelor singure care au
achitat integral ºi la termen obligaþiile de platã a întreþinerii.
(4) Prevederile alin. (1), (2) ºi (3) nu se aplicã în cazul
titularilor de contract de furnizare a energiei termice cãrora
li se factureazã energia termicã consumatã pe lunile februarie ºi martie 2003 în condiþiile prevãzute la art. 1 alin. (1)
lit. a) ºi b).
Art. 18. Ñ (1) În cazul în care titularii de contract de
furnizare a energiei termice au achitat sau îºi achitã la termenele scadente facturile pentru plata energiei termice,
precum ºi sumele restante, fãrã penalitãþi, pânã la data de
31 martie 2003, beneficiazã de amânare în vederea scutirii
de la plata penalitãþilor facturate de furnizorii de energie
termicã.
(2) În situaþia în care în perioada urmãtoare, pânã la
data de 31 decembrie 2004, beneficiarii de amânare în
vederea scutirii de la plata penalitãþilor nu îºi achitã facturile de energie termicã la termenele scadente, aceºtia vor
fi obligaþi sã plãteascã ºi penalitãþile amânate în condiþiile
alin. (1).
(3) În situaþia în care pânã la data de 31 decembrie
2004 beneficiarii de amânare în vederea scutirii de la plata
penalitãþilor îºi achitã facturile de energie termicã la termenele scadente, aceºtia sunt scutiþi de la plata penalitãþilor.
Art. 19. Ñ (1) Autoritãþile administraþiei publice locale
vor identifica, pânã la data de 1 martie 2003, dintre
restanþierii la plata întreþinerii, pe bazã de anchete sociale,
familiile ºi persoanele pentru care s-a stabilit dreptul la
venit minim garantat ºi care vor putea beneficia de acordarea unor ajutoare de urgenþã, în temeiul art. 28 alin. (1)
din Legea nr. 416/2001, în vederea stingerii datoriei cãtre
furnizorii de energie termicã.
(2) Sumele necesare pentru plata ajutoarelor de urgenþã
stabilite în condiþiile alin. (1) se asigurã de la bugetul de
stat, din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia
Guvernului pe anul 2003.
(3) Autoritãþile administraþiei publice locale împreunã cu
furnizorii de energie termicã vor lua mãsurile legale pentru
recuperarea debitelor de la rãu-platnici.
CAPITOLUL IV
Sancþiuni
Art. 20. Ñ Declararea unui numãr mai mare de membri
de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în
scopul vãdit de a obþine foloase materiale necuvenite, constituie infracþiune de fals, uz de fals sau înºelãciune, dupã
caz, ºi se pedepseºte potrivit dispoziþiilor Codului penal.
Art. 21. Ñ (1) Nerespectarea dispoziþiilor art. 11 ºi 12
constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu amendã de la
5.000.000 lei la 20.000.000 lei.
(2) Încasarea de cãtre furnizorii de energie termicã a
sumelor de la titularii de contract de furnizare a energiei
termice, precum ºi a fondurilor de la bugetele locale, acordate conform legii, în alte conturi decât cele tip escrow
constituie contravenþie ºi se sancþioneazã în conformitate
cu prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor mãsuri
de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizãrii
energiei termice ºi a gazelor naturale pentru populaþie,
aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea
nr. 84/2002.
(3) Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea sancþiunilor
se fac de cãtre organele cu atribuþii de control ale
Ministerului Finanþelor Publice ºi ale autoritãþii administraþiei
publice locale.
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Art. 22. Ñ (1) Nerespectarea prevederilor art. 17Ñ19
constituie contravenþie ºi se sancþioneazã potrivit prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 21/1992 privind protecþia consumatorilor, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.
(2) Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea sancþiunilor
se fac de cãtre reprezentanþi împuterniciþi ai Autoritãþii
Naþionale pentru Protecþia Consumatorilor.
Art. 23. Ñ (1) Contravenþiilor prevãzute la art. 21
alin. (1) ºi (2) le sunt aplicabile dispoziþiile Ordonanþei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenþiilor, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin
Legea nr. 180/2002.
(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen
de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupã caz, de la data comunicãrii acestuia, jumãtate
din minimul amenzii prevãzute la art. 21, agentul constatator fãcând menþiune despre aceastã posibilitate în procesul-verbal.
CAPITOLUL V
Dispoziþii finale
Art. 24. Ñ Alineatul (2) al articolului 2 din Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 115/2001, aprobatã cu

modificãri ºi completãri prin Legea nr. 84/2002, se modificã
ºi va avea urmãtorul cuprins:
”(2) În execuþie sumele defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat pot fi alocate în limita prevederilor aprobate ºi cu încadrarea în proporþia prevãzutã la alin. (1)
lit. a).Ò
Art. 25. Ñ În termen de 10 zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã, Ministerul Muncii
ºi Solidaritãþii Sociale, Ministerul Administraþiei Publice,
Ministerul Industriei ºi Resurselor ºi Ministerul Finanþelor
Publice vor elabora norme metodologice de aplicare, care
vor fi aprobate prin hotãrâre a Guvernului.
Art. 26. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã se abrogã:
a) cap. II din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare;
b) alin. (11) al art. 25 din Legea serviciilor publice de
gospodãrie comunalã nr. 326/2001, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 4 iulie 2001, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare;
c) Ordonanþa Guvernului nr. 6/2003 privind acordarea
unor facilitãþi populaþiei pentru plata energiei termice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din
24 ianuarie 2003.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Marian Sârbu
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu
Bucureºti, 20 februarie 2003.
Nr. 5.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unei licenþe de concesiune a activitãþii miniere de exploatare,
încheiatã între Agenþia Naþionalã pentru Resurse Minerale ºi Societatea Comercialã ”MarmocalcÒ Ñ S.A.
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998, cu modificãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã licenþa de concesiune a activitãþii
miniere de exploatare, încheiatã între Agenþia Naþionalã
pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, ºi
Societatea Comercialã ”MarmocalcÒ Ñ S.A., cu sediul în
localitatea Vaºcãu, Str. Argeºului nr. 15, judeþul Bihor, în
calitate de concesionar, pentru zãcãmântul de calcar ornamental în perimetrul PonoareÑCãrpinet din comuna

Cãrpinet, judeþul Bihor, prevãzutã în anexa*) care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Stabilirea ºi plata redevenþei se fac în
condiþiile art. XI din anexa la prezenta hotãrâre.
Art. 3. Ñ Licenþa de concesiune a activitãþii miniere de
exploatare prevãzutã la art. 1 intrã în vigoare la data
publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE

Bucureºti, 13 februarie 2003.
Nr. 179.
*) Anexa se comunicã Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale.

Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat

