
P A R T E A  I
LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE

S U M A R

Anul 171 (XV) Ñ Nr. 530

Nr. Pagina

LEGI ªI DECRETE 

319. Ñ Lege privind Statutul personalului de cercetare-
dezvoltare ................................................................. 2Ð6

454. Ñ Decret pentru promulgarea Legii privind Statutul 
personalului de cercetare-dezvoltare ...................... 6

«

329. Ñ Lege  privind exercitarea profesiei de detectiv 
particular ................................................................... 7Ð9

464. Ñ Decret pentru promulgarea Legii privind exerci-
tarea profesiei de detectiv particular ....................... 9

«

358. Ñ Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului
nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a 
creanþelor bugetelor locale ...................................... 9Ð12

502. Ñ Decret privind promulgarea Legii pentru apro-
barea Ordonanþei Guvernului nr. 39/2003 privind
procedurile de administrare a creanþelor bugetelor 
locale ........................................................................ 13

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI 

846. Ñ Hotãrâre privind aprobarea Programului de
iarnã în domeniul energetic pentru perioada 
octombrie 2003 Ñ martie 2004 ............................. 13Ð32

Miercuri, 23 iulie 2003



L E G I  ª I  D E C R E T E  

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

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

L E G E
privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare 

Parlamentul României adoptã prezenta lege. 
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CAPITOLUL I 
Dispoziþii generale 

Art. 1. Ñ (1) Statutul personalului de cercetare-dezvol-
tare constituie cadrul prin care se promoveazã formarea
continuã, dezvoltarea ºi motivarea resurselor umane, pen-
tru asigurarea competenþei ºi eticii profesionale în
activitãþile de cercetare-dezvoltare, a libertãþii demersurilor
ºtiinþifice ºi pentru participarea personalului din domeniu la
promovarea ºi evaluarea activitãþilor ce îi revin. 

(2) Resursele umane ale cercetãrii-dezvoltãrii cuprind
persoanele din sistemul de cercetare-dezvoltare care înde-
plinesc condiþiile de studii prevãzute de lege, care au capa-
citatea ºi competenþa de exercitare deplinã a atribuþiilor ºi
a drepturilor încredinþate ºi asumate ºi respectã etica ºi
deontologia profesionalã. 

Art. 2. Ñ Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii*), denumit în
continuare autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare,
este autoritatea administraþiei publice centrale de speciali-
tate cu responsabilitãþi directe în calificarea ºi certificarea
resurselor umane ale activitãþii de cercetare-dezvoltare. 

Art. 3. Ñ (1) Dispoziþiile prezentului statut se aplicã
personalului de cercetare-dezvoltare care îºi desfãºoarã
activitatea în cadrul sistemului naþional de cercetare-dezvol-
tare, în cadrul altor structuri organizatorice cu capital de
stat, privat sau mixt, al instituþiilor publice, precum ºi în
cadrul unor forme asociative ori în mod individual. 

(2) Prezenta lege reglementeazã statutul personalului de
cercetare-dezvoltare ºi stabileºte drepturile ºi obligaþiile spe-
cifice, precum ºi modalitãþile de angajare ºi promovare. 

Art. 4. Ñ Activitatea personalului de cercetare-dezvoltare
este de interes naþional ºi cuprinde: 

a) dezvoltarea cunoºtinþelor ºtiinþifice; 
b) participarea la transferul cunoºtinþelor ºi tehnologiilor

în toate domeniile vieþii economice ºi sociale; 
c) participarea la valorificarea eficientã a rezultatelor

activitãþii de cercetare-dezvoltare, pentru dezvoltarea dura-
bilã a societãþii. 

Art. 5. Ñ Personalul de cercetare-dezvoltare: 
a) asimileazã, utilizeazã ºi genereazã noi cunoºtinþe ºi

aplicã cele mai bune practici în domeniul specific de activi-
tate; 

b) respectã misiunea cercetãrii, etica ºi deontologia pro-
fesionalã. 

CAPITOLUL II 
Categorii de personal, funcþii ºi grade profesionale 

Art. 6. Ñ Activitatea din structurile de cercetare-dezvol-
tare prevãzute la art. 3 se desfãºoarã de cãtre urmãtoa-
rele categorii de personal: 

a) personal de cercetare-dezvoltare; 
b) cadre didactice universitare; 
c) personal auxiliar din activitatea de cercetare-dezvol-

tare; 
d) personal din aparatul funcþional. 

Art. 7. Ñ Personalul de cercetare-dezvoltare prevãzut la
art. 6 lit. a), cu studii superioare, care desfãºoarã activitãþi
de cercetare ºtiinþificã, se diferenþiazã pe funcþii ºi grade
profesionale, dupã cum urmeazã: 

a) cercetãtor ºtiinþific gradul I Ñ CS I; 
b) cercetãtor ºtiinþific gradul II Ñ CS II; 
c) cercetãtor ºtiinþific gradul III Ñ CS III; 
d) cercetãtor ºtiinþific Ñ CS; 
e) asistent de cercetare ºtiinþificã Ñ ACS. 
Art. 8. Ñ Personalul de cercetare-dezvoltare prevãzut la

art. 6 lit. a), cu studii superioare tehnice, care desfãºoarã
activitãþi de dezvoltare tehnologicã, se diferenþiazã pe funcþii
ºi grade profesionale, dupã cum urmeazã: 

a) inginer de dezvoltare tehnologicã gradul I Ñ IDT I; 
b) inginer de dezvoltare tehnologicã gradul II Ñ IDT II;  
c) inginer de dezvoltare tehnologicã gradul III Ñ IDT III; 
d) inginer de dezvoltare tehnologicã Ñ IDT. 
Art. 9. Ñ Personalul auxiliar cu studii superioare din

activitatea de cercetare-dezvoltare, prevãzut la art. 6 lit. c),
este format din specialiºti din domenii ºi profiluri diferite,
prevãzute în nomenclatoarele de funcþii ale celorlalte sec-
toare de activitate. 

Art. 10. Ñ (1) Personalul auxiliar cu studii medii din
activitatea de cercetare-dezvoltare, prevãzut la art. 6 lit. c),
se diferenþiazã pe funcþii ºi trepte profesionale, dupã cum
urmeazã: 

a) tehnician treapta I Ñ T I; 
b) tehnician treapta II Ñ T II; 
c) tehnician treapta III Ñ T III; 
d) tehnician stagiar Ñ TS. 
(2) Personalul prevãzut la alin. (1) participã pe lângã

cercetãtorii ºtiinþifici ºi inginerii de dezvoltare tehnologicã la
desfãºurarea activitãþii de cercetare-dezvoltare  prin efectu-
area de mãsurãri, analize, operaþii de execuþie a unor ele-
mente, operaþii de întreþinere ºi exploatare a aparaturii ºi a
instalaþiilor de cercetare, precum ºi la alte activitãþi
asemãnãtoare. 

CAPITOLUL III 
Acordarea gradelor profesionale ºi încadrarea pe funcþii 

Art. 11. Ñ Încadrarea pe funcþii ºi grade profesionale a
personalului de cercetare-dezvoltare se face prin concurs,
în condiþiile prevãzute de prezenta lege. 

Art. 12. Ñ Metodologia de încadrare pe funcþii ºi grade
profesionale a personalului auxiliar din activitatea de cerce-
tare-dezvoltare ºi a personalului din aparatul funcþional se
stabileºte de cãtre fiecare instituþie sau unitate de cerce-
tare-dezvoltare, conform prevederilor legale în vigoare. 

Art. 13. Ñ Personalul auxiliar din activitatea de cerce-
tare-dezvoltare ºi cel din aparatul funcþional al instituþiilor
sau al unitãþilor de cercetare-dezvoltare se încadreazã pe
funcþii ºi trepte profesionale, stabilite de prevederile legis-
laþiei în vigoare. 

*) Conform Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 64/2003, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003,
noua denumire a ministerului este Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului. 



Art. 14. Ñ Numãrul de posturi pe funcþii ºi grade profe-
sionale se propune de cãtre consiliul ºtiinþific ºi se aprobã
de cãtre consiliul de administraþie al instituþiei sau al
unitãþii, respectiv de organele de conducere echivalente, în
concordanþã cu necesitãþile ºi resursele financiare ale aces-
teia. 

Art. 15. Ñ (1) Funcþiile ºi gradele profesionale de cer-
cetare-dezvoltare se ocupã prin concurs, pe baza evaluãrii
performanþelor profesionale. 

(2) Concursul se anunþã public, prin afiºare la sediul
instituþiei sau al unitãþii ºi prin publicare într-un ziar de cir-
culaþie naþionalã, ºi se desfãºoarã în conformitate cu pre-
vederile prezentului statut. 

(3) Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile
de la data publicãrii anunþului. 

(4) Comisiile de concurs sunt formate din personal de
cercetare-dezvoltare sau din învãþãmântul superior, din
instituþia ori unitatea respectivã sau din afara acesteia, care
are un grad ºtiinþific mai mare sau cel puþin egal cu cel al
postului scos la concurs. 

(5) Probele de concurs ºi conþinutul acestora sunt apro-
bate de consiliul ºtiinþific al instituþiei sau al unitãþii organi-
zatoare a concursului. 

(6) Dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea
unui post de cercetare-dezvoltare cu studii superioare
cuprinde obligatoriu urmãtoarele: 

a) cerere-tip de înscriere; 
b) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau

echivalentã, diploma de licenþã ori echivalentã, însoþite de
foaia matricolã, precum ºi copie legalizatã de pe cartea de
muncã sau copie-extras de pe Registrul general de evi-
denþã a salariaþilor, pentru a dovedi vechimea; 

c) copie legalizatã de pe diploma de doctor în ramura
de ºtiinþã corespunzãtoare postului, precum ºi de pe alte
diplome sau titluri ºtiinþifice ori academice; 

d) curriculum vitae; 
e) lista lucrãrilor publicate, însoþitã de câte un exemplar

din cel puþin 5 lucrãri reprezentative; 
f) alte înscrisuri solicitate de legislaþia sau reglementãrile

în vigoare. 
(7) Durata ºi finalizarea concursului este de 30 de zile

de la data încheierii înscrierii, la nivelul comisiei de con-
curs, ºi de 45 de zile, la nivelul instituþiei sau al unitãþii
organizatoare a concursului, de la depunerea raportului
comisiei de concurs. 

Art. 16. Ñ (1) Evaluarea performanþelor profesionale ale
candidaþilor, precum ºi încadrarea pe funcþii se realizeazã
þinând seama de studii, de competenþa ºi de rezultatele
profesionale obþinute, de titlurile ºtiinþifice ºi de gradele pro-
fesionale obþinute, de experienþa în specialitatea postului,
de aptitudinile specifice necesare îndeplinirii funcþiei, cu
respectarea prevederilor din prezentul statut. 

(2) Concursurile pentru ocuparea posturilor de
cercetãtori ºtiinþifici se organizeazã dupã cum urmeazã: 

a) concursul pentru ocuparea funcþiei de cercetãtor
ºtiinþific constã în probe scrise, orale ºi practice, specifice
postului, stabilite conform art. 15 alin. (5). Comisia de con-
curs, formatã din preºedinte ºi 2 membri, se propune de
directorul ºtiinþific ºi secretarul  ºtiinþific, se aprobã de con-
siliul ºtiinþific al unitãþii  ºi se numeºte prin decizie a con-
ducãtorului instituþiei sau al unitãþii. Rezultatul probelor de
concurs se apreciazã de fiecare membru al comisiei prin
note de la 10 la 1; nota probei reprezintã media aritmeticã
a acestora. Comisia întocmeºte în termen de 5 zile de la
ultima probã un raport cu concluzii de recomandare a can-
didatului care a obþinut cea mai mare medie. Pot fi reco-
mandaþi candidaþi care au obþinut cel puþin media 8 ºi nici
o notã sub 7. Consiliul ºtiinþific ºi consiliul de administraþie
analizeazã ºi aprobã rezultatul concursului. Numirea pe
postul de cercetãtor ºtiinþific se face prin decizie a con-
ducãtorului instituþiei sau al unitãþii; 

b) concursul pentru ocuparea funcþiei ºi gradului de cer-
cetãtor ºtiinþific gradul III constã în verificarea îndeplinirii

condiþiilor necesare, prin analiza dosarului de înscriere ºi o
probã oralã sau scrisã cu subiecte specifice profilului pos-
tului. Comisia de concurs este formatã din directorul
ºtiinþific sau secretarul ºtiinþific al unitãþii ºi din 3 membri,
specialiºti în profilul postului, cu funcþie ºi grad profesional
egale sau mai mari decât ale postului scos la concurs, se
propune de directorul ºtiinþific ºi de secretarul ºtiinþific ºi se
numeºte prin decizie a conducãtorului instituþiei sau al
unitãþii. Aprecierea candidatului la concursul pentru ocupa-
rea postului de cercetãtor ºtiinþific gradul III se face prin
punctaj, pe baza unei grile adaptate specificului locului de
muncã ºi aprobate de consiliul ºtiinþific al instituþiei sau al
unitãþii. Preºedintele comisiei de concurs prezintã raportul
în consiliul ºtiinþific al unitãþii, nominalizând candidatul cu
cele mai bune performanþe. Consiliul ºtiinþific aprobã rezul-
tatul concursului, în urma cãruia conducãtorul instituþiei sau
al unitãþii emite decizia de numire; 

c) concursul pentru ocuparea posturilor de cercetãtor
ºtiinþific gradul II ºi cercetãtor ºtiinþific gradul I constã în
analiza dosarului de înscriere la concurs, verificarea înde-
plinirii condiþiilor prevãzute de lege ºi aprecierea prin punc-
taj, pe baza unei grile adaptate specificului activitãþii locului
de muncã a candidatului ºi a performanþelor sale. Comisia
de concurs este formatã din directorul ºtiinþific sau secreta-
rul ºtiinþific al instituþiei sau al unitãþii ºi din 4 membri,
cadre didactice universitare ºi cercetãtori, dintre care cel
puþin 2 din afara instituþiei sau a unitãþii respective, se pro-
pune de directorul ºtiinþific ºi de secretarul ºtiinþific ºi se
numeºte prin decizie a conducãtorului instituþiei sau al
unitãþii. În comisiile pentru ocuparea posturilor de CS I se
numesc profesori universitari ºi CS I, iar pentru  ocuparea
posturilor de CS II se numesc profesori universitari sau
conferenþiari universitari ºi CS I ori CS II. Preºedintele
comisiei de concurs prezintã raportul acesteia consiliului
ºtiinþific al instituþiei sau al unitãþii de cercetare-dezvoltare,
nominalizând candidatul cu cele mai bune rezultate.
Consiliul ºtiinþific aprobã rezultatul concursului prin vot
nominal deschis. Dosarul de concurs, împreunã cu raportul
comisiei ºi documentele însoþitoare, se înainteazã
Consiliului Naþional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor ºi
Certificatelor Universitare, care valideazã rezultatele
concursului, urmând ca autoritatea de stat pentru cercetare-
dezvoltare sã confirme prin ordin rezultatele concursului de
numire pentru funcþia de CS II, respectiv CS I. Numirea pe
postul de CS II sau CS I se face prin decizie a
conducãtorului instituþiei sau al unitãþii de cercetare-dezvoltare. 

(3) Condiþiile minime de experienþã profesionalã pe care
trebuie sã le îndeplineascã persoanele supuse evaluãrii
pentru activitatea de cercetare ºtiinþificã sunt urmãtoarele: 

a) pentru asistent de cercetare ºtiinþificã, sã fie absolvenþi
cu examen de licenþã sau de diplomã; 

b) pentru cercetãtor ºtiinþific, sã aibã activitate de cerce-
tare-dezvoltare în specialitate sau în învãþãmântul superior
de cel puþin 2 ani sau de cel puþin 4 ani în alte activitãþi; 

c) pentru cercetãtor ºtiinþific gradul III, sã aibã activitate
de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învãþãmântul
superior de cel puþin 6 ani sau de 4 ani, în cazul can-
didaþilor care deþin titlul de doctor; pentru candidaþii care
provin din afara învãþãmântului superior sau a cercetãrii
ºtiinþifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru can-
didaþii care deþin titlul de doctor; 

d) pentru cercetãtor ºtiinþific gradul II, sã aibã activitate
de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învãþãmântul
superior de cel puþin 8 ani ºi titlul ºtiinþific de doctor;  pen-
tru candidaþii care provin din afara învãþãmântului superior
sau a cercetãrii ºtiinþifice, o vechime de 12 ani în profilul
postului; 

e) pentru cercetãtor ºtiinþific gradul I, sã aibã activitate
de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învãþãmântul
superior de cel puþin 9 ani ºi titlul ºtiinþific de doctor; pen-
tru candidaþii care provin din afara învãþãmântului superior
sau a cercetãrii ºtiinþifice, o vechime de 15 ani în profilul
postului; 
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f) personalul de cercetare-dezvoltare sau din
învãþãmântul superior, care îndeplineºte condiþiile de studii,
cu o activitate deosebitã în domeniul postului pentru care
concureazã, demonstratã prin lucrãri de specialitate de
valoare naþionalã ºi internaþionalã, poate sã se prezinte, cu
aprobarea consiliului ºtiinþific, la concursul pentru ocuparea
unui post în cercetare-dezvoltare cu reducerea condiþiilor
de vechime stabilite la lit. b)Ñe). 

(4) Concursul pentru ocuparea funcþiilor ºi gradelor ingi-
nerilor de dezvoltare tehnologicã se organizeazã pe baza
metodologiei stabilite ºi avizate de consiliul ºtiinþific ºi apro-
bate de consiliul de administraþie al instituþiei sau al unitãþii
de cercetare-dezvoltare. Rezultatele concursului ºi concluziile
comisiei sunt analizate ºi avizate de consiliul ºtiinþific ºi
aprobate de consiliul de administraþie al instituþiei sau al
unitãþii de cercetare-dezvoltare, iar decizia de numire este
datã de conducãtorul instituþiei sau unitãþii. 

(5) Condiþiile minime de experienþã profesionalã pe care
trebuie sã le îndeplineascã persoanele supuse evaluãrii
pentru activitatea de dezvoltare tehnologicã sunt urmãtoarele: 

a) pentru inginer de dezvoltare tehnologicã, sã aibã o
vechime de cel puþin 2 ani în specialitatea postului; 

b) pentru inginer de dezvoltare tehnologicã gradul III, sã
aibã o vechime de cel puþin 3 ani în specialitatea postului; 

c) pentru inginer de dezvoltare tehnologicã gradul II, sã
aibã o vechime de cel puþin 5 ani în specialitatea postului; 

d) pentru inginer de dezvoltare tehnologicã gradul I, sã
aibã o vechime de cel puþin 8 ani în specialitatea postului. 

Art. 17. Ñ (1) Gradele profesionale CS, CS III, IDT,
IDT III, IDT II ºi IDT I se acordã prin decizie a
conducãtorului instituþiei sau al unitãþii de cercetare-dezvol-
tare, pe baza rezultatelor obþinute la concurs, conform pre-
vederilor art. 16. 

(2) Consiliul Naþional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor
ºi Certificatelor Universitare este organismul consultativ,
fãrã personalitate juridicã, organizat conform art. 140
alin. (3) din Legea învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. 

(3) Componenþa ºi condiþiile de numire a Consiliului
Naþional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor ºi Certificatelor
Universitare ºi a comisiilor sale de specialitate, precum ºi
regulamentul de organizare ºi funcþionare a acestora vor fi
revizuite ºi completate prin cuprinderea unei structuri dis-
tincte, prin ordin al ministrului educaþiei ºi cercetãrii pentru
activitatea de cercetare-dezvoltare, în termen de 90 de zile
de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 

(4) Consiliul Naþional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor
ºi Certificatelor Universitare, în urma analizei documentelor
de concurs, confirmã sau infirmã motivat rezultatele con-
cursului ºi transmite conducãtorului autoritãþii de stat pentru
cercetare-dezvoltare avizul pentru atribuirea prin ordin a
titlurilor CS II ºi CS I. 

(5) Încadrarea pe funcþie, în gradele profesionale
ºtiinþifice II ºi I se face prin decizie a conducãtorului
instituþiei sau al unitãþii de cercetare-dezvoltare, emisã în
baza comunicãrii autoritãþii de stat pentru cercetare-dezvoltare. 

(6) Confirmarea sau infirmarea deciziei de concurs pen-
tru acordarea gradelor IDT I ºi IDT II se face de cãtre
autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. 

Art. 18. Ñ (1) Gradul profesional, o datã acordat,
aparþine persoanei titulare pentru domeniul de cercetare-
dezvoltare respectiv ºi constituie titlu personal de care
poate face uz în toate cazurile care implicã imaginea sau
drepturile personale. 

(2) Pentru personalul atestat, gradele profesionale CS I,
CS II, CS III în domeniul cercetãrii ºtiinþifice, respectiv IDT I,
IDT II ºi IDT III în domeniul dezvoltãrii tehnologice, pentru
care au fost dobândite, sunt recunoscute în orice instituþie
sau unitate în care se desfãºoarã activitãþi în domeniile
respective. 

(3) În afara procesului propriu-zis de acordare, gradul
profesional se pãstreazã independent de ocuparea sau nu
a unui  post în cercetare-dezvoltare de o anume categorie. 

Art. 19. Ñ Funcþiile ºi gradele de cercetare-dezvoltare
dobândite anterior se echivaleazã cu funcþiile
corespunzãtoare gradelor profesionale de cercetare-
dezvoltare respective, stabilite prin prezenta  lege, ºi echi-
valarea se face prin  ordin al conducãtorului autoritãþii de
stat pentru cercetare-dezvoltare. 

Art. 20. Ñ Funcþiile de conducere ºi coordonare
ºtiinþificã din instituþiile sau unitãþile de cercetare-dezvoltare,
care sunt îndeplinite de cãtre personalul de cercetare-
dezvoltare prevãzut la art. 6 lit. a), pot fi: 

A. Funcþii de conducere: 
a) director general sau director; 
b) director ºtiinþific; 
c) director tehnic; 
d) secretar ºtiinþific; 
e) ºef compartiment cercetare-dezvoltare. 
B. Funcþii de coordonare ºtiinþificã: 
a) director program cercetare-dezvoltare; 
b) director proiect cercetare-dezvoltare; 
c) ºef program cercetare-dezvoltare; 
d) ºef proiect cercetare-dezvoltare. 
Art. 21. Ñ (1) Funcþiile de conducere în activitatea de

cercetare-dezvoltare se ocupã prin concurs. 
(2) Funcþiile specifice de conducere din instituþiile sau

unitãþile de cercetare-dezvoltare prevãzute la art. 20 se
ocupã, în condiþiile legii, de personalul care îndeplineºte
urmãtoarele condiþii minime: 

a) pentru director general sau director, cel puþin CS II,
care are ºi atestat pentru management în cercetare-
dezvoltare; 

b) pentru director ºtiinþific, cel puþin CS II; 
c) pentru director tehnic sau secretar ºtiinþific, cel puþin

CS II la nivelul institutelor de cercetare-dezvoltare sau cel
puþin CS III la nivelul staþiunilor sau al altor structuri; 

d) pentru celelalte funcþii specifice de conducere
prevãzute la art. 20, personal de cercetare-dezvoltare
începând de la funcþia de CS III sau IDT III. 

Art. 22. Ñ Cercetãtorii ºtiinþifici pot funcþiona ca perso-
nal didactic în instituþiile de învãþãmânt superior pe funcþii
echivalente, cu respectarea prevederilor Legii nr. 128/1997
privind Statutul personalului didactic, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare. 

CAPITOLUL IV
Drepturi ºi obligaþii

Art. 23. Ñ Categoriile de personal prevãzute la art. 6
lit. a) ºi b) beneficiazã, pe lângã drepturile prevãzute de
lege pentru personalul încadrat în muncã, ºi de urmãtoa-
rele drepturi:

a) de a avea acces la sursele de informare ºi docu-
mentare necesare proiectelor de cercetare-dezvoltare la
care participã, cu respectarea normelor de folosire ºi publi-
care;

b) de a participa la elaborarea strategiei cercetãrii
ºtiinþifice ºi dezvoltãrii tehnologice;

c) de a participa la manifestãri ºtiinþifice cu comunicãri
din rezultatele activitãþii de cercetare-dezvoltare ºi de a
publica lucrãri ºtiinþifice, în condiþiile legii, cu sprijinul
instituþiei sau al unitãþii, în limita resurselor financiare;

d) de a breveta rezultatele cercetãrii, în condiþiile legii,
cu sprijinul instituþiei sau al unitãþii, în limita resurselor
financiare;

e) de a fi recunoscute ca autori sau coautori ai unui
demers ºtiinþific ºi de a fi recompensate conform legislaþiei
din domeniu;

f) de a fi sprijinite de instituþie sau de unitate, în vede-
rea perfecþionãrii pregãtirii lor profesionale, conform legii;

g) de a face parte din asociaþii profesionale, societãþi ºi
organizaþii ºtiinþifice, naþionale ºi internaþionale, fãrã ca prin
activitatea desfãºuratã în aceste organisme sã intre în conflict
de interese cu unitatea unde presteazã activitatea de bazã;
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h) de a le fi recunoscutã ºi stimulatã performanþa în
domeniul cercetãrii-dezvoltãrii prin: premii, gratificaþii, titluri,
diplome, precum ºi prin alte modalitãþi;

i) de a participa la competiþii pentru finanþarea activitãþii
ºtiinþifice proprii, din fonduri bugetare sau private, în
condiþiile legii;

j) de a participa ca expert, referent, membru în comisii
de evaluare, consultant ºi altele asemenea, la solicitarea
altor instituþii sau agenþi economici, fãrã a intra în conflict
de interese cu instituþia sau unitatea unde presteazã activi-
tatea de bazã ºi de a fi remunerate pentru activitatea
depusã;

k) de a putea obþine un venit lunar neplafonat, dacã în
acelaºi timp cu execuþia temelor finanþate din fonduri de la
bugetul de stat deruleazã ºi proiecte finanþate din pro-
grame internaþionale la care România plãteºte cotizaþie,
precum ºi dacã proiectul conduce, în timpul execuþiei ºi
dupã finalizare, la transferuri tehnologice sau valorificãri;

l) de a obþine un venit lunar neplafonat, rezultat din
execuþia proiectelor interne ºi internaþionale;

m) de a desfãºura activitãþi, prin cumul, privind cerceta-
rea, învãþãmântul sau valorificarea cercetãrii în conformitate
cu prevederile legilor în domeniu; acestea se pot exercita
în interiorul sau în afara instituþiei sau a unitãþii de cerce-
tare în care sunt încadrate, cu respectarea prevederilor
art. 24 lit. c);

n) de a beneficia, în condiþiile legii, de sporuri la salariul
de bazã, respectiv: doctorat, fidelitate, confidenþialitate ºi
alte sporuri prevãzute de lege sau în contractele colective
de muncã;

o) de a refuza motivat, din considerente morale ºi etice,
sã participe la cercetãri ºtiinþifice care au un impact nega-
tiv asupra fiinþei umane ºi asupra mediului natural;

p) de a solicita ºi de a obþine cu prioritate aprobarea
pentru a ocupa un post de grad inferior celui dobândit,
dacã este în interes propriu.

Art. 24. Ñ Categoriile de personal prevãzute la art. 6
lit. a) ºi b) au, pe lângã obligaþiile prevãzute de lege pen-
tru personalul încadrat în muncã, ºi urmãtoarele obligaþii:

a) sã respecte etica ºi deontologia activitãþii de
cercetare-dezvoltare;

b) sã respecte drepturile de proprietate intelectualã ºi
confidenþialitatea convenitã cu colaboratorii ºi cu finanþatorii
cercetãrii;

c) sã nu creeze conflict de interese sau concurenþã
neloialã în cazul cumulului de activitãþi, efectuat în condiþiile
legii;

d) sã participe la formarea cercetãtorilor tineri ºi sã
transmitã cunoºtinþele ºi experienþa proprie în activitatea de
cercetare-dezvoltare;

e) sã utilizeze patrimoniul tehnico-ºtiinþific ºi alte resurse
ale instituþiei sau ale unitãþii exclusiv pentru activitãþi profe-
sionale în interesul instituþiei sau al unitãþii angajatoare;

f) sã participe la evaluarea activitãþii de cercetare-
dezvoltare, precum ºi a rezultatelor proprii;

g) sã participe la competiþii pentru programele
internaþionale ale Comunitãþii Europene sau pentru progra-
mele rezultate din acordurile internaþionale de cooperare
bilateralã la care România este parte;

h) sã desfãºoare activitatea ºtiinþificã, tehnologicã sau
de inovare fãrã a încãlca drepturile ºi libertãþile omului;

i) sã-ºi dezvolte continuu cunoºtinþele ºtiinþifice ºi teh-
nice ºi sã contribuie la diseminarea informaþiei ºi culturii
ºtiinþifice ºi tehnice, precum ºi la conºtientizarea publicului
ºi a factorilor de decizie asupra rolului ºtiinþei ºi tehnicii;

j) sã participe la aplicarea, în condiþiile legii, a rezultate-
lor activitãþii proprii de cercetare-dezvoltare.

Art. 25. Ñ (1) La încetarea activitãþii în instituþie sau
unitate, personalul de cercetare-dezvoltare nu poate folosi
rezultatele ºtiinþifice ºi tehnice care au fost obþinute în uni-
tate în cadrul unor lucrãri finanþate din fonduri publice, pe
o duratã de cel puþin 5 ani, fãrã acordul finanþatorului.

(2) Nerespectarea angajamentului prevãzut la alin. (1)
constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu amendã echi-
valentã cu 20 de salarii de CS I, la gradaþia maximã.

(3) Plata amenzii nu exonereazã contravenienþii de la
plata daunelor provocate.

(4) Contravenþia se constatã ºi amenda corespunzãtoare
se aplicã de reprezentantul autoritãþii de stat pentru
cercetare-dezvoltare sub a cãrei autoritate se aflã unitatea
de cercetare-dezvoltare prejudiciatã.

(5) Contravenþiei prevãzute la alin. (2) îi sunt aplicabile
dispoziþiile Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenþiilor, aprobatã cu modificãri ºi completãri
prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile ulterioare.

CAPITOLUL V
Formarea profesionalã ºi pregãtirea personalului 

de cercetare-dezvoltare

Art. 26. Ñ Perfecþionarea profesionalã a personalului de
cercetare-dezvoltare se realizeazã în principal prin urmãtoa-
rele forme:

a) doctorat;
b) programe de formare continuã;
c) programe de documentare ºi schimburi de experienþã

la nivel naþional ºi internaþional;
d) programe de specializare ºi de cooperare interdisci-

plinare, la nivel naþional ºi internaþional;
e) învãþãmânt postuniversitar, organizat potrivit legii;
f) burse de perfecþionare ºi stagii de pregãtire ºi docu-

mentare realizate în þarã sau în strãinãtate;
g) manifestãri ºtiinþifice din þarã sau din strãinãtate.
Art. 27. Ñ În vederea sprijinirii instruirii ºi mobilitãþii

personalului de cercetare-dezvoltare, autoritatea de stat
pentru cercetare-dezvoltare ºi ordonatorii principali de
credite care finanþeazã activitãþi de cercetare-dezvoltare pot
înfiinþa, în condiþiile legii, centre de instruire pentru
personalul de cercetare-dezvoltare, precum ºi din alte
domenii.

Art. 28. Ñ Personalul cu funcþii de conducere este obli-
gat sã se perfecþioneze în domeniul managementului pen-
tru cercetare-dezvoltare. Pentru ocuparea funcþiilor de
conducere ºi menþinerea în aceste funcþii, care presupun ºi
responsabilitate administrativã, se organizeazã stagii de
pregãtire ºi perfecþionare în domeniul managementului pen-
tru cercetare-dezvoltare.

Art. 29. Ñ Finanþarea activitãþilor de formare profesio-
nalã continuã se asigurã din fonduri prevãzute cu aceastã
destinaþie în bugetele de venituri ºi cheltuieli ale instituþiilor
sau ale unitãþilor de cercetare-dezvoltare, precum ºi în pro-
gramele de formare profesionalã finanþate din surse interne
ºi internaþionale.

Art. 30. Ñ Personalul de cercetare-dezvoltare care
urmeazã o formã de specializare în þarã sau în strãinãtate
este obligat sã se angajeze, în scris, cã va lucra în cadrul
unitãþii între 1 an ºi 5 ani, proporþional cu costurile ºi
durata specializãrii. În cazul nerespectãrii acestui angaja-
ment pentru motive imputabile salariatului, acesta va
suporta contravaloarea specializãrii.

CAPITOLUL VI
Mobilitatea personalului de cercetare-dezvoltare 

Art. 31. Ñ Autoritatea de stat pentru cercetare-
dezvoltare ºi ordonatorii principali de credite care
finanþeazã activitãþi de cercetare-dezvoltare asigurã cadrul
de reglementare compatibil cu spaþiul european ºi mondial
al cercetãrii-dezvoltãrii, pentru accesul cercetãtorilor la patri-
moniul tehnic ºi ºtiinþific, în condiþiile legii, ºi pentru asigu-
rarea unor condiþii atractive de muncã.

Art. 32. Ñ (1) În instituþiile ºi în unitãþile de cercetare-
dezvoltare pot fi cuprinºi studenþi care sã lucreze în colec-
tive de specialiºti din unitãþile respective.

(2) Instituþiile ºi unitãþile de cercetare-dezvoltare pot
acorda studenþilor din ultimii doi ani burse de studii. Plata
acestor burse va fi condiþionatã de obligaþia absolvenþilor
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de a se angaja, pe o perioadã determinatã, prin angaja-
mentul încheiat sub formã de contract, în unitatea de
cercetare-dezvoltare finanþatoare. Cuantumul burselor va
acoperi cheltuielile de studii.

Art. 33. Ñ (1) Academia Românã, academiile de
ramurã, institutele de învãþãmânt superior ºi institutele
naþionale de cercetare-dezvoltare pot propune autoritãþii de
stat pentru cercetare-dezvoltare constituirea, pe perioade
determinate, de centre sau colective mixte de specialiºti,
pentru realizarea unor strategii de ramurã sau sectoriale
pânã la finalizarea acestora. Modalitatea de constituire ºi
funcþionare a centrelor ºi colectivelor mixte de specialiºti se
stabileºte prin ordin al conducãtorului autoritãþii de stat
pentru cercetare-dezvoltare.

(2) Centrele sau colectivele mixte prevãzute la alin. (1)
utilizeazã în comun mijloacele financiare ºi materiale de
care dispun, în scopul gestionãrii raþionale a potenþialului
uman de cercetare.

Art. 34. Ñ Pentru completarea ºi dezvoltarea potenþialu-
lui uman angrenat în cercetare-dezvoltare, în programele
instituþiilor de învãþãmânt superior vor fi cuprinse activitãþi
pentru pregãtirea ºi stimularea angajãrii tinerilor în instituþii
sau în unitãþi de cercetare-dezvoltare.

CAPITOLUL VII
Dispoziþii tranzitorii ºi finale

Art. 35. Ñ (1) Personalul de cercetare-dezvoltare ates-
tat, care revine în activitatea de cercetare-dezvoltare dupã
pãrãsirea acesteia pentru motive care nu îi sunt imputabile,
se încadreazã la gradul ºtiinþific dobândit anterior.

(2) Personalul atestat ºtiinþific poate exercita prin cumul
de funcþii activitãþi în cercetare-dezvoltare, învãþãmânt
ºi/sau producþie, în condiþiile prevãzute de lege.

(3) Beneficiazã de rezervarea postului ºi pot exercita
cumulat activitãþi de cercetare-dezvoltare, la gradul ºtiinþific
dobândit, persoanele alese în Parlament, numite în Guvern

sau care îndeplinesc funcþii de specialitate specifice în apa-
ratul Parlamentului, al Administraþiei Prezidenþiale ºi al
administraþiei publice centrale ori în serviciile publice des-
centralizate ale acesteia, precum ºi cele alese sau numite
de Parlament în alte organe ºi organisme centrale ale sta-
tului, precum ºi cele alese în conducerea Academiei
Române.

Art. 36. Ñ (1) Cercetãtorii ºtiinþifici gradul I pensionaþi
pot desfãºura, în condiþiile legii, activitãþi de cercetare-
dezvoltare, salarizate prin cumul sau prin plata cu ora.

(2) La cerere, cercetãtorii ºtiinþifici gradul I pot fi
menþinuþi în continuare în funcþii de cercetare-dezvoltare,
dupã împlinirea vârstei legale de pensionare, cu aprobarea
anualã a consiliului ºtiinþific.

(3) Personalul didactic universitar poate funcþiona ca
personal de cercetare asociat în instituþiile, unitãþile sau
structurile de cercetare-dezvoltare ale acestora, cu partici-
pare la conducerea ºi execuþia programelor ºi a proiectelor
de cercetare-dezvoltare, precum ºi la valorificarea rezultate-
lor acestora.

(4) Personalul didactic universitar poate încheia con-
tracte sau convenþii de cooperare ºtiinþificã ºi de dezvoltare
tehnologicã pe duratã determinatã cu instituþiile, unitãþile
sau structurile de cercetare-dezvoltare ale acestora, în
vederea participãrii la coordonarea ºi execuþia programelor
ºi a proiectelor de cercetare-dezvoltare din Planul naþional
sau planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare.

Art. 37. Ñ Cetãþenilor români care au lucrat în
strãinãtate în cercetare-dezvoltare li se echivaleazã integral,
la cerere, vechimea în specialitate, pe baza documentelor
care atestã acest lucru.

Art. 38. Ñ În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare
a prezentei legi, autoritatea de stat pentru cercetare-
dezvoltare va elabora Codul de eticã ºi deontologie profe-
sionalã a personalului de cercetare-dezvoltare, care se
aprobã prin hotãrâre a Guvernului.
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Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 12 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.

p. PREªEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) din Constituþia României.

p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,
VIOREL HREBENCIUC

Bucureºti, 8 iulie 2003.
Nr. 319.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
pentru promulgarea Legii privind Statutul personalului

de cercetare-dezvoltare
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din

Constituþia României,

Preºedintele României d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind Statutul personalului de
cercetare-dezvoltare ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucureºti, 7 iulie 2003.
Nr. 454.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

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

L E G E
privind exercitarea profesiei de detectiv particular

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziþii generale

Art. 1. Ñ (1) Detectivul particular este persoana atestatã
în condiþiile prezentei legi ºi care, fãrã sã aducã atingere
dreptului la viaþã intimã, familialã ºi privatã ori altor drepturi
ºi libertãþi fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau
juridice, desfãºoarã activitãþi specifice de investigare, referi-
toare la:

a) conduita ºi moralitatea publicã a unei persoane;
b) date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei per-

soane fizice sau juridice potenþialã partenerã într-o afacere;
c) persoanele dispãrute de la domiciliu;
d) bunurile care fac obiectul unor litigii de naturã civilã

sau penalã înstrãinate în scopul prejudicierii intereselor unei
pãrþi în proces;

e) asigurarea protecþiei împotriva scurgerii unor informaþii
din sfera vieþii private sau a activitãþii agenþilor economici
care doresc sã pãstreze confidenþialitatea acestora.

(2) Activitatea detectivului particular nu poate fi contrarã
reglementãrilor legale interne sau celor internaþionale la
care România este parte, siguranþei naþionale, ordinii
publice ori bunelor moravuri.

(3) Informaþiile obþinute în urma activitãþilor desfãºurate
de detectivul particular sunt destinate exclusiv clientului
acestuia, în condiþiile prezentei legi.

Art. 2. Ñ (1) Detectivul particular îºi poate exercita pro-
fesia, dupã caz, în cadrul societãþilor specializate sau al
cabinetelor individuale de detectivi particulari, înfiinþate con-
form legislaþiei comerciale ºi care funcþioneazã în baza
licenþei eliberate de Inspectoratul General al Poliþiei
Române.

(2) Obiectul de activitate al societãþilor specializate ºi al
cabinetelor individuale de detectivi particulari este unic.

(3) Conducãtorii executivi ai societãþilor specializate de
detectivi particulari trebuie sã fie absolvenþi ai facultãþii de
drept sau ai unei ºcoli postliceale de detectivi ori sã fi
îndeplinit funcþia de poliþist ori lucrãtor în cadrul unei
instituþii publice cu atribuþii în domeniul ordinii publice sau
siguranþei naþionale cu grad de ofiþer ºi sã îndeplineascã
condiþiile prevãzute la art. 5 lit. c), d), e) ºi f).

Art. 3. Ñ (1) Detectivul particular este obligat sã
pãstreze secretul profesional asupra datelor ºi informaþiilor
obþinute.

(2) Datele ºi informaþiile prevãzute la alin. (1) pot fi
comunicate, la cerere, potrivit legii, numai instanþelor
judecãtoreºti ºi Ministerului Public, dacã acestea sunt utile
pentru aflarea adevãrului în cauzele aflate pe rol.

(3) În activitatea desfãºuratã, detectivul particular se
supune legii, statutului societãþii specializate sau al cabine-
tului individual de detectivi particulari.

CAPITOLUL II
Dobândirea calitãþii de detectiv particular

Art. 4. Ñ Activitatea de detectiv particular poate fi
desfãºuratã numai de persoanele care sunt atestate profe-
sional.

Art. 5. Ñ Poate dobândi calitatea de detectiv particular
persoana care îndeplineºte urmãtoarele condiþii:

a) are cetãþenie românã ºi domiciliul în þarã;

b) posedã cel puþin studii medii ºi este absolventã a
unei ºcoli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcþia de
poliþist ori lucrãtor în cadrul unor instituþii publice cu atribuþii
în domeniul apãrãrii, ordinii publice sau siguranþei naþionale
ori este absolventã a unei instituþii de învãþãmânt superior;

c) este aptã din punct de vedere medical;
d) nu a sãvârºit fapte penale;
e) nu desfãºoarã o activitate care implicã exerciþiul auto-

ritãþii publice;
f) a obþinut avizul inspectoratului de poliþie judeþean sau

al Direcþiei generale de poliþie a municipiului Bucureºti,
dupã caz;

g) a promovat examenul de atestare a calitãþii de detec-
tiv, conform prevederilor art. 7.

Art. 6. Ñ Pentru susþinerea examenului de atestare a
calitãþii de detectiv particular, cei interesaþi trebuie sã
depunã la inspectoratele de poliþie judeþene sau, dupã caz,
la Direcþia generalã de poliþie a municipiului Bucureºti
urmãtoarele acte:

a) cerere;
b) curriculum vitae;
c) actul de stare civilã, în copie legalizatã;
d) actul de studii, în copie legalizatã;
e) actul de absolvire a unui curs de specialitate, în

copie legalizatã;
f) certificate medicale ºi de testare psihologicã, eliberate

de o unitate sanitarã specializatã, respectiv de un laborator
autorizat;

g) certificat de cazier judiciar;
h) declaraþie din care sã rezulte cã îndeplineºte condiþia

prevãzutã la art. 5 lit. e);
i) dovada achitãrii tarifului pentru susþinerea examenului

de atestare a cunoºtinþelor, stabilit în conformitate cu dis-
poziþiile legale.

Art. 7. Ñ (1) Calitatea de detectiv particular se
dobândeºte în urma verificãrii îndeplinirii condiþiilor
prevãzute de lege ºi a examinãrii candidaþilor de cãtre o
comisie instituitã la nivelul inspectoratului de poliþie
judeþean, respectiv al Direcþiei generale de poliþie a munici-
piului Bucureºti.

(2) Comisia prevãzutã la alin. (1) se întruneºte
trimestrial, iar verificarea cunoºtinþelor se face potrivit tema-
ticii aprobate de Inspectoratul General al Poliþiei Române.

(3) Dupã promovarea examenului, detectivului particular i
se elibereazã un atestat, pe baza cãruia se poate asocia,
ori angaja la o societate licenþiatã sau îºi poate înfiinþa
cabinet individual pentru desfãºurarea de activitãþi de inves-
tigare.

(4) Persoana respinsã la examen poate depune con-
testaþie la Inspectoratul General al Poliþiei  Române în ter-
men de 3 zile, acesta având obligaþia sã o soluþioneze în
termen de 30 de zile de la data depunerii.

Art. 8. Ñ (1) Calitatea de detectiv particular înceteazã:
a) prin renunþare scrisã, care se depune la inspectoratul

de poliþie judeþean sau, dupã caz, la Direcþia generalã de
poliþie a municipiului Bucureºti;

b) prin anularea atestatului în condiþiile art. 23 alin. (2);
c) când persoana în cauzã nu mai îndeplineºte condiþiile

prevãzute la art. 5 lit. a) ºi c)Ñe).
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(2) Calitatea de detectiv particular se suspendã:
a) când împotriva persoanei în cauzã se pune în

miºcare acþiunea penalã, pentru o infracþiune sãvârºitã cu
intenþie, în legãturã cu activitatea sa de detectiv; în acest
caz suspendarea dureazã pânã la soluþionarea definitivã a cauzei;

b) pe timpul cât detectivul particular se aflã în una din-
tre situaþiile prevãzute la art. 10; 

c) în condiþiile prevãzute la art. 20 ºi art. 23 alin. (1).
Art. 9. Ñ (1) Dupã promovarea examenului de atestare

inspectoratul de poliþie judeþean sau, dupã caz, Direcþia
generalã de poliþie a municipiului Bucureºti elibereazã per-
soanei în cauzã o legitimaþie de detectiv particular, cu plata
unei taxe.

(2) Cuantumul taxei prevãzute la alin. (1), precum ºi
forma ºi conþinutul legitimaþiei se stabilesc prin ordin al
ministrului de interne, la propunerea Inspectoratului General
al Poliþiei Române.

Art. 10. Ñ Exercitarea profesiei de detectiv particular
este incompatibilã cu:

a) activitatea salarizatã în cadrul altor profesii, care
implicã exerciþiul autoritãþii publice;

b) activitãþi care influenþeazã independenþa profesiei ori
contravin bunelor moravuri;

c) exercitarea nemijlocitã de fapte de comerþ, cu
excepþia celor conforme obiectului de activitate ºi îndeplini-
rii atribuþiilor specifice.

CAPITOLUL III
Drepturile ºi obligaþiile detectivului particular, 

ale societãþilor specializate ºi ale cabinetelor individuale
în care acesta îºi desfãºoarã activitatea

Art. 11. Ñ (1) În exercitarea profesiei detectivul particu-
lar are dreptul sã efectueze investigaþii în legãturã cu per-
soanele, bunurile, faptele, datele ºi împrejurãrile care fac
obiectul acestei activitãþi, cu respectarea strictã a drepturilor
ºi libertãþilor cetãþenilor, precum ºi a dispoziþiilor legale.

(2) În efectuarea investigaþiei detectivul particular poate
solicita persoanelor fizice sau autoritãþilor publice informaþii
care, potrivit legii, nu sunt clasificate ºi nu aduc atingere
dreptului la viaþã intimã, familialã ºi privatã ori altor drepturi
ºi libertãþi fundamentale ale persoanei vizate.

Art. 12. Ñ Detectivul particular are urmãtoarele obligaþii:
a) sã manifeste probitate ºi conºtiinciozitate profesionalã,

scopul activitãþii sale fiind aflarea adevãrului în cauza pen-
tru care a fost angajat;

b) sã foloseascã metode ºi mijloace de investigare prin
care sã nu aducã atingere normelor de drept ori drepturilor
ºi libertãþilor cetãþeneºti;

c) sã pãstreze, chiar ºi dupã încetarea calitãþii de detec-
tiv particular, secretul profesional cu privire la actele, fap-
tele, datele ºi împrejurãrile despre care a luat cunoºtinþã în
timpul desfãºurãrii activitãþii, cu excepþia cazurilor expres
prevãzute de lege;

d) sã nu uzeze de calitatea de detectiv particular decât
în interesul serviciului.

Art. 13. Ñ Detectivului particular, în desfãºurarea acti-
vitãþii, îi este interzisã efectuarea de investigaþii cu privire
la:

a) activitatea personalului reprezentanþelor diplomatice ºi
consulare sau a organizaþiilor internaþionale cu statut
similar;

b) activitatea persoanelor, desfãºuratã permanent ori
temporar, cu orice titlu, în interesul autoritãþilor publice,
instituþiilor sau altor persoane juridice de interes public ori
în serviciile de interes public;

c) datele confidenþiale cu privire la convingerile politice,
religioase, filozofice sau sindicale ºi la exprimarea acestor
convingeri, la orientarea sexualã, sãnãtatea, originea socialã
ori etnicã a unei persoane;

d) cauzele penale aflate în lucru la organele judiciare;
e) activitãþile specifice desfãºurate de instituþiile cu

atribuþii în domeniul apãrãrii, ordinii publice ºi siguranþei
naþionale.

Art. 14. Ñ Societãþile specializate ºi cabinetele individu-
ale de detectivi particulari au urmãtoarele drepturi:

a) sã se doteze ºi sã foloseascã mijloacele tehnice de
investigare ºi comunicaþii permise de lege;

b) sã organizeze cursuri ºi alte activitãþi de pregãtire
profesionalã ºi fizicã specifice pentru perfecþionarea
pregãtirii personalului propriu;

c) sã se afilieze în asociaþii profesionale care sã le
reprezinte interesele în relaþiile cu alte asociaþii sau cu
instituþii ale statului;

d) sã solicite oficial de la autoritãþile publice date despre
persoane, bunuri sau situaþii necesare detectivului particu-
lar în procesul de investigare, care, potrivit legii, nu sunt
clasificate ºi nu aduc atingere dreptului la viaþa intimã,
familialã ºi privatã ori altor drepturi ºi libertãþi fundamentale
ale persoanei vizate.

Art. 15. Ñ În organizarea ºi desfãºurarea activitãþii
detectivii particulari din societãþile specializate ºi din cabi-
netele individuale au obligaþia:

a) sã întreprindã investigaþii numai în baza unei con-
venþii scrise încheiate cu clientul;

b) sã înfiinþeze un registru numerotat ºi sã îl înregis-
treze la inspectoratul de poliþie judeþean sau, dupã caz, la
Direcþia generalã de poliþie a municipiului Bucureºti, în care
vor þine evidenþa cazurilor investigate;

c) sã comunice datele ºi informaþiile solicitate de orga-
nele de cercetare penalã, de procuror sau de instanþa de
judecatã;

d) în cazurile în care constatã cã informaþiile obþinute
vizeazã siguranþa naþionalã, sã sesizeze de îndatã auto-
ritãþile cu atribuþii în domeniu;

e) sã angajeze ºi sã foloseascã pentru activitãþile speci-
fice de investigaþii numai persoane care au calitatea de
detectiv particular;

f) în raport de posibilitãþi ºi pe baza unor convenþii, sã
primeascã în practicã elevi ai ºcolilor de detectivi particulari.

CAPITOLUL IV
Sancþiuni

Art. 16. Ñ Nerespectarea dispoziþiilor prezentei legi
atrage, dupã caz, rãspunderea civilã, materialã, disciplinarã,
contravenþionalã sau penalã.

Art. 17. Ñ Încãlcarea prevederilor art. 2 alin. (1), ale
art. 4, precum ºi declararea de date false prin actul
prevãzut la art. 6 lit. h) constituie infracþiuni ºi se pedep-
sesc potrivit Codului penal.

Art. 18. Ñ Constituie contravenþii urmãtoarele fapte,
dacã nu sunt sãvârºite în astfel de condiþii încât, potrivit
legii penale, sã fie considerate infracþiuni:

a) efectuarea de investigaþii în alte cazuri decât cele
prevãzute la art. 1 alin. (1) sau cu încãlcarea prevederilor
art. 12 lit. b)Ñd) ºi ale art. 13;

b) încãlcarea prevederilor art. 3 alin. (1) ºi (3);
c) încãlcarea prevederilor art. 2 alin. (2) ºi (3), art. 3

alin. (2) ºi ale art. 15 lit. a)Ñe).
Art. 19. Ñ (1) Contravenþiile prevãzute la art. 18 se

sancþioneazã dupã cum urmeazã:
a) faptele prevãzute la lit. a) ºi c), cu amendã de la

5.000.000 lei la 10.000.000 lei;
b) fapta prevãzutã la lit. b), cu amendã de la 2.000.000 lei

la 5.000.000 lei.
(2) În cazul contravenþiilor prevãzute la art. 18 lit. c),

sancþiunea amenzii poate fi aplicatã ºi persoanei juridice,
caz în care limitele acesteia sunt de la 10.000.000 lei la
25.000.000 lei.

Art. 20. Ñ (1) Repetarea sãvârºirii contravenþiilor
prevãzute la art. 18 lit. a) ºi c) în interval de un an atrage
suspendarea atestatului pe o perioadã de la 3 la 6 luni.

(2) Suspendarea atestatului ºi revocarea suspendãrii se
dispun, în toate cazurile, de cãtre Inspectoratul General al
Poliþiei Române, la propunerea inspectoratelor de poliþie
judeþene sau a Direcþiei generale de poliþie a municipiului
Bucureºti, ºi se comunicã persoanei în cauzã.



Art. 21. Ñ Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea
sancþiunilor se fac de cãtre poliþiºti anume desemnaþi de
Inspectoratul General al Poliþiei Române.

Art. 22. Ñ Prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravenþiilor, aprobatã cu modi-
ficãri ºi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile
ulterioare, cu excepþia art. 28 ºi 29, se aplicã ºi contra-
venþiilor prevãzute de prezenta lege.

Art. 23. Ñ (1) Încãlcarea obligaþiilor prevãzute la art. 15
poate atrage ºi suspendarea atestatului de detectiv particu-
lar sau, dupã caz, a licenþei de funcþionare a societãþii
specializate de detectivi, pe o perioadã cuprinsã între
o lunã ºi 3 luni.

(2) Atestatul de detectiv particular sau, dupã caz, licenþa
de funcþionare a societãþii specializate de detectivi poate fi
anulatã dacã, într-un interval de un an de la data la care
a expirat termenul de suspendare a atestatului sau a
licenþei, este sãvârºitã din nou una dintre faptele care
atrag mãsura suspendãrii.

Art. 24. Ñ (1) Mãsurile prevãzute la art. 23 se dispun
de inspectoratul de poliþie judeþean sau, dupã caz, de cãtre
Direcþia generalã de poliþie a municipiului Bucureºti.

(2) Împotriva mãsurilor prevãzute la alin. (1) detectivul
particular sau, dupã caz, societatea comercialã specializatã

poate face plângere la judecãtoria în circumscripþia cãreia
îºi are domiciliul sau sediul.

CAPITOLUL V

Dispoziþii finale

Art. 25. Ñ Controlul activitãþii specifice desfãºurate de
societãþile specializate ºi de cabinetele individuale de
detectivi particulari se efectueazã de poliþiºti anume
desemnaþi de cãtre Inspectoratul General al Poliþiei
Române, cu avizul Ministerului Public.

Art. 26. Ñ Inspectoratul General al Poliþiei Române þine
evidenþa tuturor detectivilor atestaþi, a societãþilor speciali-
zate ºi a cabinetelor individuale de detectivi particulari.

Art. 27. Ñ Nomenclatorul de activitãþi din economia
naþionalã se completeazã cu activitatea de detectiv particular.

Art. 28. Ñ (1) Prezenta lege intrã în vigoare la 90 de
zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

(2) În 60 de zile de la publicare, Inspectoratul General
al Poliþiei Române ºi Serviciul Român de Informaþii vor ela-
bora proiectul normelor de aplicare a prezentei legi, pe
care îl vor supune aprobãrii Guvernului.
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Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.

PREªEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VÃCÃROIU

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) din Constituþia României.

p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,
VIOREL HREBENCIUC

Bucureºti, 8 iulie 2003.
Nr. 329.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
pentru promulgarea Legii privind exercitarea 

profesiei de detectiv particular
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din

Constituþia României, 

Preºedintele  României d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind exercitarea profesiei de
detectiv particular ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucureºti, 7 iulie 2003.
Nr. 464.

«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

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

L E G E
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare 

a creanþelor bugetelor locale 

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Art. I. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 39 din
30 ianuarie 2003 privind procedurile de administrare a
creanþelor bugetelor locale, adoptatã în temeiul art. 1
pct. III.4 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea

Guvernului de a emite ordonanþe, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 2 februarie 2003,
cu urmãtoarele modificãri ºi completãri:

1. La articolul 7 alineatul (1), litera f) se abrogã.
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2. La articolul 7 alineatul (2), litera b) va avea urmãtorul
cuprins:

�b) administratorii, asociaþii, acþionarii ºi oricare alte per-
soane, care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice
debitoare, prin înstrãinarea sau ascunderea cu rea-credinþã,
sub orice formã, a bunurilor mobile ºi imobile proprietate a
acesteia ori prin nedeclararea schimbãrii sediului social.Ò

3. La articolul 7 alineatul (3), partea introductivã ºi
litera a) vor avea urmãtorul cuprins:

�(3) Pentru obligaþiile restante la bugetul local ale
societãþii comerciale debitoare rãspund solidar administratorii,
directorii ºi persoanele care exercitã sau au exercitat admi-
nistrarea ºi conducerea societãþii ºi care:

a) au determinat, cu rea-credinþã, acumularea de
obligaþii restante la bugetul local pe o perioadã de 12 luni
într-un interval de 2 ani consecutivi;Ò

4. La articolul 7, dupã alineatul (3) se introduce alinea-
tul (4) cu urmãtorul cuprins:

�(4) Rãspunderea asociaþilor ºi acþionarilor la societãþile
comerciale debitoare se stabileºte potrivit Legii nr. 31/1990
privind societãþile comerciale, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.Ò

5. La articolul 10, alineatul (4) va avea urmãtorul
cuprins:

�(4) Garanþia prevãzutã la alin. (3) poate fi sub formã
de scrisoare de garanþie bancarã, contract de gaj ori ipo-
tecã, precum ºi orice altã formã de garanþie prevãzutã de
lege. Garanþia se restituie sau se ridicã, dupã caz, de
cãtre organele competente, numai atunci când contestaþia
a fost admisã sau obligaþia de platã a fost stinsã.Ò

6. Articolul 12 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 12. Ñ Pentru neachitarea la termenul scadent a

obligaþiilor la bugetul local debitorii datoreazã dobânzi ºi
penalitãþi de întârziere. Dobânzile ºi penalitãþile de întârzi-
ere datorate sunt cheltuieli nedeductibile la calculul profitului
impozabil.Ò

7. La articolul 16, alineatul (2) va avea urmãtorul
cuprins:

�(2) Cota penalitãþilor de întârziere se poate modifica
anual prin legea bugetului de stat.Ò

8. La articolul 19, dupã alineatul (1) se introduce alinea-
tul (11) cu urmãtorul cuprins:

�(11) În cazul în care cererea de compensare sau resti-
tuire, dupã caz, precum ºi documentaþia anexatã care stã
la baza acesteia, depuse de plãtitor, sunt incomplete ºi nu
îndeplinesc condiþiile prevãzute de reglementãrile legale în
materie, termenul de 30 de zile curge de la data pre-
zentãrii de cãtre acesta a documentaþiei complete.Ò

9. La articolul 19, dupã alineatul (2) se introduce alinea-
tul (3) cu urmãtorul cuprins:

�(3) Veniturile din dobânzile prevãzute la alin. (1) sunt
considerate venituri neimpozabile la calculul profitului impo-
zabil.Ò

10. La articolul 22 alineatul (1), litera b) va avea
urmãtorul cuprins:

�b) obligaþii la bugetul local cu termen de platã în anul
curent, expirate;Ò

11. La articolul 23, alineatul (1) va avea urmãtorul
cuprins:

�Art. 23. Ñ (1) Plata obligaþiei la bugetul local se face
prin decontare bancarã, mandat poºtal, mijloace electronice
de platã, în numerar sau prin anulare de timbre fiscale
mobile, la termenele stabilite potrivit dispoziþiilor legale.Ò

12. La articolul 24, alineatul (2) va avea urmãtorul
cuprins:

�(2) În cazul plãþii efectuate prin decontare bancarã sau
prin mandat poºtal, pentru obligaþiile bugetare locale cu ter-
men de platã fix sau stabilit sub formã de interval, obligaþia
bugetarã se considerã plãtitã la data debitãrii contului con-
tribuabilului.Ò

13. Articolul 38 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 38. Ñ Dacã valoarea bunurilor proprii ale debitoru-

lui nu acoperã integral creanþa bugetarã localã, mãsurile
asigurãtorii pot fi înfiinþate ºi asupra bunurilor deþinute de
debitor în proprietate comunã cu terþe persoane, pentru
cota-parte deþinutã de acesta.Ò

14. Articolul 39 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 39. Ñ Împotriva actelor prin care se dispun ºi se

duc la îndeplinire mãsurile asigurãtorii, cel interesat poate
face contestaþie în conformitate cu prevederile art. 124.Ò

15. La articolul 40, alineatul (2) va avea urmãtorul
cuprins:

�(2) Prin derogare de la dispoziþiile Codului de proce-
durã civilã, executarea silitã a creanþelor bugetului local nu
se perimeazã.Ò

16. La articolul 41 alineatul (3), litera c) va avea
urmãtorul cuprins:

�c) prin prezentarea celui somat ºi primirea somaþiei de
cãtre acesta sub semnãturã, ca urmare a înºtiinþãrii prin
alte mijloace, cum sunt: fax, telefon, poºtã electronicã,
dacã se asigurã transmiterea textului actului ºi confirmarea
primirii acestuia.Ò

17. La articolul 55, alineatul (1) va avea urmãtorul
cuprins:

�Art. 55. Ñ (1) La cererea organului de executare,
bãncile, organele de poliþie, instituþiile care gestioneazã
registre publice sau altele asemenea, alte persoane juridice
sau persoane fizice care exercitã profesii libere, desfãºurate
în mod independent, în condiþiile legii, sunt obligate sã furni-
zeze de îndatã, în scris, datele ºi informaþiile solicitate, în
vederea aplicãrii procedurii de executare silitã, precum ºi
pentru luarea altor mãsuri privind stingerea creanþelor buge-
tare locale, chiar dacã prin legi speciale se dispune altfel,
fãrã perceperea de taxe, tarife, comisioane sau alte sume.Ò

18. La articolul 57, alineatele (2)  ºi (3) vor avea
urmãtorul cuprins:

�(2) Procedurile privind transmiterea informaþiilor
precizate la alin. (1), prevãzute la art. 57 din Ordonanþa
Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanþelor
bugetare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 644 din 30 august 2002, aprobatã cu modificãri prin
Legea nr. 79/2003, cu modificãrile ulterioare, sunt aplicabile
în mod similar ºi organelor de executare ale autoritãþilor
administraþiei publice locale.

(3) Informaþiile prevãzute la alin. (1) vor fi utilizate exclu-
siv în scopul colectãrii creanþelor bugetare ºi cu respecta-
rea obligaþiilor prevãzute la art. 214 ºi 215.Ò

19. Articolul 59 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 59. Ñ În absenþa debitorului sau dacã acesta

refuzã accesul în oricare dintre încãperile prevãzute la
art. 58 alin. (1), executorul bugetar local poate sã pãtrundã
în acestea, în prezenþa unui reprezentant al poliþiei ori al
jandarmeriei sau a altui agent al forþei publice ºi a doi
martori majori. Dispoziþiile art. 58 alin. (2) ºi (3) sunt apli-
cabile.Ò

20. La articolul 63 se introduce alineatul (2) cu
urmãtorul cuprins:

�(2) În cazul sumelor urmãribile reprezentând venituri ºi
disponibilitãþi în valutã, bãncile sunt autorizate sã efectueze
convertirea în lei a sumelor în valutã, fãrã consimþãmântul
titularului de cont, la cursul de schimb afiºat de acestea
pentru ziua respectivã.Ò

21. La articolul 65, alineatul (1) va avea urmãtorul
cuprins:

�Art. 65. Ñ (1) Poprirea asupra veniturilor debitorilor,
persoane fizice sau persoane juridice, se înfiinþeazã de
cãtre organul de executare printr-o adresã care va fi trans-
misã prin scrisoare recomandatã cu dovadã de primire
terþului poprit, împreunã cu o copie certificatã de pe titlul
executoriu. Totodatã va fi înºtiinþat ºi debitorul despre
înfiinþarea popririi.Ò
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22. La articolul 68, alineatul (2) va avea urmãtorul
cuprins:

�(2) Judecarea contestaþiei se face de urgenþã ºi cu
precãdere.Ò

23. La articolul 93, alineatul (2) va avea urmãtorul
cuprins:

�(2) Înaintea valorificãrii bunurilor, acestea vor fi evalu-
ate. În acest scop organul de executare va apela la organe
ºi persoane de specialitate, a cãror selectare nu este
supusã reglementãrilor privind achiziþiile publice ºi care sunt
obligate sã îºi îndeplineascã atribuþiile ce le revin în acest
sens.Ò

24. La articolul 93, dupã alineatul (2) se introduce ali-
neatul (21) cu urmãtorul cuprins:

�(21) Organul de executare va actualiza preþul de evalu-
are þinând cont de rata inflaþiei.Ò

25. La articolul 93, alineatul (3) va avea urmãtorul
cuprins:

�(3) Atunci când se considerã necesar, organul de exe-
cutare va proceda la o nouã evaluare.Ò

26. La articolul 94 alineatul (2), partea introductivã ºi
litera e) vor avea urmãtorul cuprins:

�(2) În sensul alin. (1), valorificarea bunurilor sau a unui
ansamblu de bunuri mobile ºi/sau imobile se face prin:
..................................................................................................

e) alte modalitãþi admise de lege, inclusiv valorificarea
bunurilor prin case de licitaþii, agenþii imobiliare sau
societãþi de brokeraj, dupã caz.Ò

27. La articolul 94, alineatul (4) va avea urmãtorul
cuprins:

�(4) Vânzarea directã se poate face imediat dupã
sechestrarea bunurilor, dacã acestea sunt supuse pericolului
degradãrii sau alterãrii, dupã caz.Ò

28. La articolul 95, alineatul (1) va avea urmãtorul
cuprins:

�Art. 95. Ñ (1) Valorificarea bunurilor, potrivit înþelegerii
pãrþilor, se realizeazã de debitorul însuºi, cu acordul orga-
nului de executare, astfel încât sã se asigure încasarea
corespunzãtoare a creanþelor bugetare. Debitorul este obli-
gat sã prezinte în scris organului de executare propunerile
ce i s-au fãcut ºi nivelul de acoperire a creanþelor buge-
tare, indicând numele ºi adresa potenþialului cumpãrãtor,
precum ºi termenul în care acesta din urmã va achita
preþul propus.Ò

29. La articolul 96, alineatul (1) va avea urmãtorul
cuprins:

�Art. 96. Ñ (1) Valorificarea bunurilor prin vânzare
directã se poate realiza în urmãtoarele cazuri:

a) pentru bunurile prevãzute la art. 94 alin. (4);
b) înaintea începerii procedurii de valorificare prin

licitaþie, dacã se recupereazã integral creanþa bugetarã;
c) pe parcursul procedurii de valorificare prin licitaþie sau

dupã finalizarea acesteia, dacã bunul nu a fost vândut ºi o
persoanã oferã cel puþin preþul de evaluare.Ò

30. La articolul 97, alineatele (2) ºi (3) vor avea
urmãtorul cuprins:

�(2) Publicitatea vânzãrii se realizeazã prin afiºarea
anunþului privind vânzarea la sediul organului de executare,
al primãriei în a cãrei razã teritorialã se aflã bunurile
sechestrate, la sediul ºi domiciliul debitorului, la locul
vânzãrii, dacã acesta este altul decât cel unde se aflã
bunurile sechestrate, pe imobilul scos la vânzare, în cazul
vânzãrii bunurilor imobile, ºi prin anunþuri într-un cotidian
naþional de largã circulaþie, într-un cotidian local, în pagina
de Internet, dupã caz, în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, precum ºi prin alte modalitãþi prevãzute de
lege.

(3) Vor fi înºtiinþaþi despre data, ora ºi locul licitaþiei ºi
debitorul, custodele, administratorul-sechestru, precum ºi

titularii drepturilor reale ºi ai sarcinilor care greveazã bunul
urmãrit.Ò

31. La articolul 101, alineatul (1) va avea urmãtorul
cuprins:

�Art. 101. Ñ (1) Preþul de pornire al licitaþiei este preþul
de evaluare pentru prima licitaþie, diminuat cu 25% pentru
a doua licitaþie ºi cu 50% pentru a treia licitaþie.Ò

32. La articolul 107, alineatul (2) va avea urmãtorul
cuprins:

�(2) La a treia licitaþie creditorii urmãritori sau interve-
nienþi nu pot sã adjudece bunurile oferite spre vânzare la
un preþ mai mic de 50% din preþul de evaluare.Ò

33. La articolul 116, dupã alineatul (4) se introduce ali-
neatul (5) cu urmãtorul cuprins:

�(5) În cazul în care bunurile imobile trecute în proprie-
tatea publicã a unitãþii administrativ-teritoriale, conform pre-
zentei ordonanþe, au fost revendicate ºi restituite, potrivit
legii, terþelor persoane, debitorul va fi obligat la plata sume-
lor stinse prin aceastã modalitate.Ò

34. Articolul 126 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 126. Ñ Contestaþia se introduce la judecãtoria în a

cãrei razã teritorialã se aflã sediul organului de executare
ºi se judecã în procedurã de urgenþã.Ò

35. La articolul 131, dupã alineatul (3) se introduce ali-
neatul (4) cu urmãtorul cuprins:

�(4) Pentru obligaþiile bugetare ale debitorilor declaraþi în
stare de insolvabilitate conducãtorul organului de executare
dispune scoaterea creanþei din evidenþa curentã ºi trecerea
ei într-o evidenþã separatã.Ò

36. La articolul 133, alineatul (1) va avea urmãtorul
cuprins:

�Art. 133. Ñ (1) Organul de executare este obligat ca,
pentru creanþele bugetului local, datorate de comercianþii
societãþii comerciale, cooperative de consum ori cooperative
meºteºugãreºti sau persoane fizice, sã cearã instanþelor
judecãtoreºti competente începerea procedurii reorganizãrii
judiciare ºi a falimentului, în condiþiile legii.Ò

37. La articolul 136 se introduce alineatul (2) cu
urmãtorul cuprins:

�(2) Cheltuielile generate de comunicarea somaþiei prin
poºtã sunt suportate de fiecare creditor bugetar.Ò

38. La articolul 140, litera b) va avea urmãtorul cuprins:
�b) pe data îndeplinirii de cãtre debitor, înainte de înce-

perea executãrii silite sau în cursul acesteia, a unui act
voluntar de platã a obligaþiei prevãzute în titlul executoriu
ori a recunoaºterii în orice alt mod a datoriei;Ò

39. La articolul 151, alineatul (1) va avea urmãtorul
cuprins:

�Art. 151. Ñ (1) Toate persoanele fizice sau juridice,
române ºi strãine, definite contribuabili potrivit Ordonanþei
Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele ºi taxele locale,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, denu-
mitã în continuare Ordonanþa Guvernului nr. 36/2002, trebuie
sã întocmeascã ºi sã depunã declaraþii, declaraþii de impu-
nere, declaraþii speciale de impunere, deconturi, deconturi
de impunere sau declaraþii-deconturi de impunere, dupã
caz, denumite în continuare declaraþii de impunere.Ò

40. Articolul 153 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 153. Ñ Declaraþia de impunere, întocmitã pentru

fiecare fel de impozit sau taxã, se depune de contribuabil
la termenul stabilit prin Ordonanþa Guvernului nr. 36/2002.
În cazul în care ultima zi de depunere este zi nelucrãtoare,
stabilitã potrivit legii, declaraþia de impunere se considerã a
fi depusã în termen dacã se prezintã în ziua lucrãtoare
imediat urmãtoare termenului de depunere.Ò

41. La articolul 162, alineatul (3) va avea urmãtorul
cuprins:

�(3) Penalitãþile aplicate potrivit alin. (1) lit. a)Ñc) nu pot
sã depãºeascã suma de 50.000.000 lei, sumã ce se



actualizeazã în condiþiile prevãzute la art. 67 din Ordonanþa
Guvernului nr. 36/2002.Ò

42. La articolul 183, alineatul (23) va avea urmãtorul
cuprins:

�(23) Procesul-verbal de constatare a contravenþiilor se
încheie pentru acele fapte ale cãror constatare ºi
sancþionare sunt de competenþa compartimentului de
specialitate, în conformitate cu prevederile Ordonanþei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenþiilor, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin
Legea nr. 180/2002, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.Ò

43. La articolul 191, alineatul (2) va avea urmãtorul
cuprins:

�(2) Fac excepþie de la prevederile alin. (1)
contravenþiile constatate ºi amenzile aplicate prin acte ale
compartimentelor de specialitate ale autoritãþilor
administraþiei publice locale, care se soluþioneazã în con-
formitate cu prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001,
aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea
nr. 180/2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.Ò

44. Articolul 193 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 193. Ñ Contribuabilul nemulþumit de modul în care

au fost soluþionate obiecþiunile se poate adresa cu con-
testaþie, în termen de 15 zile calendaristice de la data
comunicãrii rãspunsului, primarului/primarului general al
municipiului Bucureºti/primarilor sectoarelor municipiului
Bucureºti/preºedintelui consiliului judeþean, în funcþie de
competenþa acestora în stabilirea impozitelor ºi taxelor
locale.Ò

45. La articolul 198, alineatul (1) va avea urmãtorul
cuprins:

�Art. 198. Ñ (1) Împotriva dispoziþiei primarului/primarului
general al municipiului Bucureºti/primarilor sectoarelor muni-
cipiului Bucureºti/preºedintelui consiliului judeþean contribua-
bilul nemulþumit se poate adresa, în condiþiile legii,
judecãtoriei sau, dupã caz, tribunalului, cu acþiune pentru
anularea actului respectiv.Ò

46. Denumirea titlului XII va avea urmãtorul cuprins:
�Infracþiuni ºi contravenþiiÒ

47. Dupã articolul 199 se introduce articolul 1991 cu
urmãtorul cuprins:

�Art. 1991. Ñ Constituie infracþiune sustragerea, substi-
tuirea, degradarea sau înstrãinarea de cãtre debitor ori de
cãtre terþe persoane a bunurilor sechestrate, în conformi-
tate cu prevederile art. 73 alin. (1) ºi ale art. 76 alin. (3),
ºi se pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la un an sau
cu amendã de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.Ò

48. La articolul 203, alineatul (2) va avea urmãtorul
cuprins:

�(2) Dispoziþiile prezentei ordonanþe se completeazã cu
prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001, aprobatã cu
modificãri ºi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare.Ò

49. La articolul 212, alineatul 2 va avea urmãtorul
cuprins:

�(2) În condiþiile alin. (1), se aprobã modificãri ºi com-
pletãri la formularele tipizate prevãzute în anexa nr. IV la

Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanþei
Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele ºi taxele locale,
aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.278/2002.Ò

50. Articolul 218 va avea urmãtorul cuprins:
�Art. 218. Ñ În tot cuprinsul Ordonanþei Guvernului

nr. 36/2002 privind impozitele ºi taxele locale, republicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 10
septembrie 2002, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
ºi al Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanþei
Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele ºi taxele locale,
aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.278/2002, publi-
catã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din
4 decembrie 2002, cu modificãrile ulterioare, se modificã ºi
se înlocuiesc, corespunzãtor prevederilor din prezenta ordo-
nanþã, trimiterile la:

a) Ordonanþa Guvernului nr. 68/1997 privind procedura
de întocmire ºi de depunere a declaraþiilor de impozite ºi
taxe, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 121 din 24 martie 1999, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, precum ºi la Normele metodologice pentru apli-
carea prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 68/1997 pri-
vind procedura de întocmire ºi de depunere a declaraþiilor
de impozite ºi taxe, aprobate prin Ordinul ministrului
finanþelor nr. 2.690/1998, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 59 din 11 februarie 1999, cu modi-
ficãrile ulterioare;

b) Ordonanþa Guvernului nr. 70/1997 privind controlul
fiscal, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 227 din 30 august 1997, aprobatã cu modificãri ºi com-
pletãri prin Legea nr. 64/1999, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, precum ºi la Instrucþiunile de apli-
care a prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 70/1997 pri-
vind controlul fiscal, aprobate prin Hotãrârea Guvernului
nr. 886/1999, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 546 din 8 noiembrie 1999;

c) Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 58/1999 pri-
vind soluþionarea obiecþiunilor ºi contestaþiilor formulate
împotriva actelor de control ºi de impunere având ca
obiect constatarea ºi stabilirea impozitelor ºi taxelor locale,
a majorãrilor de întârziere, a penalitãþilor, precum ºi a altor
sume ºi mãsuri, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 190 din 30 aprilie 1999, aprobatã prin Legea
nr. 392/2001;

d) Ordonanþa Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea
creanþelor bugetare, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 644 din 30 august 2002, aprobatã
cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 79/2003, cu
modificãrile ulterioare.Ò

Art. II. Ñ În termen de 30 de zile de la data publicãrii
prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I,
Ordonanþa Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de
administrare a creanþelor bugetelor locale, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 
2 februarie 2003, cu modificãrile ºi completãrile aduse prin
prezenta lege, va fi republicatã dându-se textelor o nouã
numerotare.
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Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.

p. PREªEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 24 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) din Constituþia României.

p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,
VIOREL HREBENCIUC

Bucureºti, 11 iulie 2003.
Nr. 358.



PREªEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei

Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare
a creanþelor bugetelor locale

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,

Preºedintele  României d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creanþelor
bugetelor locale ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 10 iulie 2003.

Nr. 502.
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H O T Ã R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I  

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
privind aprobarea Programului de iarnã în domeniul energetic 

pentru perioada octombrie 2003 Ñ martie 2004

În temeiul art. 107 din Constituþie,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. Ñ Se aprobã Programul de iarnã în domeniul

energetic pentru perioada octombrie 2003 Ñ martie 2004,

a cãrui sintezã este prevãzutã în anexa care face parte

integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Prevederile programului prevãzut la art. 1 vor
fi duse la îndeplinire de Ministerul Economiei ºi Comerþului,
Ministerul Administraþiei ºi Internelor, Ministerul
Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului ºi de Ministerul
Finanþelor Publice.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NÃSTASE

Contrasemneazã:
p. Ministrul economiei ºi comerþului,

Mihai Berinde,
secretar de stat

Ministrul administraþiei ºi internelor,
Ioan Rus

Ministrul transporturilor, construcþiilor ºi turismului,
Miron Tudor Mitrea

Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 17 iulie 2003.
Nr. 846.



ANEXÃ*)
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*) Anexa este reprodusã în facsimil.
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