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- Legea nr. 684/2001 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 784 din
11/12/2001.
În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
Guvernul României emite următoarea ordonanţă de urgenţă:
Art. 1. - Pentru contractarea serviciilor de consultanţă necesare pentru
realizarea programelor şi/sau a proiectelor finanţate integral sau parţial din
împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau
nerambursabile, precum şi a programelor pentru continuarea acestora pot fi
selecţionaţi specialişti români sau străini, în conformitate cu prevederile
finanţatorului extern, denumiţi în cele ce urmează consultanţi.
___________
Art. 1. a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 684/2001 începând cu
11.12.2001.
Art. 11. - La desfăşurarea activităţilor de consultanţă prevăzute la art. 1 pot
participa specialişti care, prin pregătirea şi experienţa lor profesională,
dovedesc că îndeplinesc condiţiile de selecţie stabilite prin procedurile
finanţatorului extern pentru angajare de consultanţi.
___________
Art. 11. a fost introdus prin punctul 3. din Lege nr. 684/2001 începând cu
11.12.2001.

Art. 2. - La desfăşurarea activităţilor de consultanţă prevăzute la art. 1 pot
participa specialişti care prin pregătirea şi experienţa lor profesională
dovedesc că îndeplinesc condiţiile de selecţie stabilite prin procedurile
finanţatorului extern pentru angajarea de consultanţi. Nu pot fi consultanţi
specialiştii români care au statut de funcţionar public.
Art. 3. - Nivelul şi modalităţile de plată a specialiştilor români pentru
serviciile de consultanţă prevăzute la art. 1 se stabilesc după aceleaşi reguli
ca pentru specialiştii străini, conform procedurilor finanţatorului extern, şi nu
pot fi plafonate prin alte prevederi legale.
Art. 4. - Plata sumelor cuvenite specialiştilor români pentru prestarea
serviciilor de consultanţă în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se va
efectua din fondurile alocate pentru servicii de consultanţă prin acordurile
internaţionale de finanţare şi/sau din cota-parte a contribuţiei României la
finanţarea proiectelor respective, prin bugetele ordonatorilor de credite care
asigură derularea acestora.
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