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Le Premier Ministre 

VVuu  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  
CCoonnggoo,,  ssppéécciiaalleemmeenntt  eenn  ssoonn  AArrttiiccllee  9922  aalliinnééaass  11  eett  22  ;;  

VVuu  llaa  LLooii  FFiinnaanncciièèrree  nn°°  008833--000033  dduu  2233  fféévvrriieerr  11998833,,  
tteellllee  qquuee  mmooddiiffiiééee  eett  ccoommppllééttééee  ppaarr  ll’’OOrrddoonnnnaannccee  --  LLooii  nn°°  
8877--000044  dduu  1100  jjaannvviieerr  11998877  ;;  

VVuu  llaa  LLooii  nn°°  0088//000066--AA  dduu  0077  jjuuiilllleett  22000088  ppoorrttaanntt  
ccrrééaattiioonn  dd’’uunn  FFoonnddss  NNaattiioonnaall  dd’’EEnnttrreettiieenn  RRoouuttiieerr,,  eenn  ssiiggllee  
««  FFOONNEERR  »»,,  ssppéécciiaalleemmeenntt  eenn  sseess  aarrttiicclleess  11eerr  eett  22  aalliinnééaa  44  ;;  

VVuu  llaa  LLooii  nn°°  0088//000099  dduu  0077  jjuuiilllleett  22000088  ppoorrttaanntt  
ddiissppoossiittiioonnss  ggéénnéérraalleess  aapppplliiccaabblleess  aauuxx  EEttaabblliisssseemmeennttss  
PPuubblliiccss  ;;  

VVuu  ll’’OOrrddoonnnnaannccee  nn°°  0088//007733  dduu  2244  ddéécceemmbbrree  22000088  
ppoorrttaanntt  oorrggaanniissaattiioonn  eett  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt,,  
mmooddaalliittééss  pprraattiiqquueess  ddee  ccoollllaabboorraattiioonn  eennttrree  llee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  
llaa  RRééppuubblliiqquuee  eett  llee  GGoouuvveerrnneemmeenntt  aaiinnssii  qquu’’eennttrree  lleess  
MMeemmbbrreess  dduu  GGoouuvveerrnneemmeenntt,,  ssppéécciiaalleemmeenntt  eenn  sseess  aarrttiicclleess  
22  eett    99;;  

VVuu  ll’’OOrrddoonnnnaannccee  nn°°  0088//007744  dduu  2244  ddéécceemmbbrree  22000088  
ffiixxaanntt  lleess  aattttrriibbuuttiioonnss  ddeess  MMiinniissttèèrreess  ;;  

VVuu  ll’’OOrrddoonnnnaannccee  nn°°  0088//006644  dduu  1100  ooccttoobbrree  22000088  ppoorrttaanntt  
nnoommiinnaattiioonn  dd’’uunn  PPrreemmiieerr  MMiinniissttrree  --  CChheeff  dduu  
GGoouuvveerrnneemmeenntt  ;;  

VVuu  ll’’OOrrddoonnnnaannccee  nn°°  0088//006677  dduu  2266  ooccttoobbrree  22000088  ppoorrttaanntt  
nnoommiinnaattiioonn  ddeess  VViicceess  PPrreemmiieerrss  MMiinniissttrreess,,  MMiinniissttrreess  eett  
VViicceess  --  MMiinniissttrreess  ;;  

VVuu  llaa  nnéécceessssiittéé  ;;  

SSuurr  pprrooppoossiittiioonn  dduu  MMiinniissttrree  ddeess  IInnffrraassttrruuccttuurreess,,  
TTrraavvaauuxx  PPuubblliiccss  eett  RReeccoonnssttrruuccttiioonn  ;;  

LLee  CCoonnsseeiill  ddeess  MMiinniissttrreess  eenntteenndduu  ;;  

DD  EE  CC  RR  EE  TT  EE  ::  

TTIITTRREE  II::   DDEESS  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS    

CCHHAAPPIITTRREE  II  ::  DDEE  LLAA  CCRREEAATTIIOONN  EETT  DDUU  SSIIEEGGEE  

SSeeccttiioonn  11  ::  DDee  llaa  ccrrééaattiioonn  

Article 1er : 

IIll  eesstt  ccrréééé,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  LLooiiss  nn°°  0088//000066--AA  eett  
0088//000099  dduu  0077  jjuuiilllleett  22000088,,  uunn  ééttaabblliisssseemmeenntt  ppuubblliicc,,  àà  
ccaarraaccttèèrree  aaddmmiinniissttrraattiiff  eett  ffiinnaanncciieerr  ddoottéé  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé  
jjuurriiddiiqquuee,,  ddéénnoommmméé  ::  ««  FFoonnddss  dd’’EEnnttrreettiieenn  RRoouuttiieerr  »»  eenn  
ssiiggllee  ««  FFOONNEERR  »»..  

LLee  FFOONNEERR  eesstt  ppllaaccéé  ssoouuss  ll’’aauuttoorriittéé  ddeess  MMiinniissttrreess  
aayyaanntt  rreessppeeccttiivveemmeenntt  lleess  TTrraavvaauuxx  PPuubblliiccss,,  lleess  FFiinnaanncceess  eett  
lleess  TTrraannssppoorrttss  ddaannss  lleeuurrss  aattttrriibbuuttiioonnss..    

  

SSeeccttiioonn  22  ::  DDuu  ssiièèggee  

Article 2 :  

LLee  FFOONNEERR  aa  ssoonn  ssiièèggee  ssoocciiaall  ééttaabbllii  àà  KKiinnsshhaassaa  eett  
eexxeerrccee  sseess  aaccttiivviittééss  ssuurr  ttoouuttee  ll’’éétteenndduuee  dduu  tteerrrriittooiirree  
nnaattiioonnaall..  

DDeess  AAggeenncceess  eett  ddeess  BBuurreeaauuxx  pprroovviinncciiaauuxx  eett  aauuxxiilliiaaiirreess  
ppeeuuvveenntt  êêttrree  oouuvveerrttss  eenn  ttoouuss  aauuttrreess  lliieeuuxx  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  
DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  aavveecc  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  ddee  llaa  TTuutteellllee  
tteecchhnniiqquuee..  

CCHHAAPPIITTRREE  IIII  ::  DDEE  LLAA  MMIISSSSIIOONN  EETT  DDUU  CCHHAAMMPP  DD’’AACCTTIIOONN  

SSeeccttiioonn  11  ::  DDee  llaa  mmiissssiioonn  

Article 3 : 

LLee  FFOONNEERR  aa  ppoouurr  mmiissssiioonn  ddee  ccoolllleecctteerr  eett  dd’’aaddmmiinniissttrreerr  
lleess  ffoonnddss  ddeessttiinnééss  àà  ll’’eennttrreettiieenn  eett  àà  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  rréésseeaauuxx  
rroouuttiieerrss  dduu  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall  qquueellss  qquu’’eenn  ssooiieenntt  lleess  MMaaîîttrreess  
dd’’OOuuvvrraaggeess,,  àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  ddeess  oouuvvrraaggeess  ddoonntt  llaa  
ccoonnssttrruuccttiioonn  eett  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ssoonntt  ccoonnccééddééeess..  

AA  ccee  ttiittrree,,  cceess  ffoonnddss  ssoonntt  uuttiilliissééss  ppoouurr  ffiinnaanncceerr  lleess  
ttrraavvaauuxx  eett  lleess  aaccttiioonnss  rreellaattiiffss  àà  ll’’eennttrreettiieenn  eett  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  
dduu  ppaattrriimmooiinnee  rroouuttiieerr  nnaattiioonnaall..  IIll  ss’’aaggiitt,,  nnoottaammmmeenntt  ddee  ::  

--  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  ééttuuddeess  ddee  ttoouuttee  nnaattuurree  eett  pplluuss  
ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt,,  lleess  ééttuuddeess  tteecchhnniiqquueess,,  
ééccoonnoommiiqquueess  eett  eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  pprrééaallaabblleess  àà  
ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  dd’’uunn  pprrooggrraammmmee  dd’’eennttrreettiieenn  rroouuttiieerr  ;;  

--  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  ttrraavvaauuxx  dd’’eennttrreettiieenn  ccoouurraanntt  eett  
dd’’eennttrreettiieenn  ppéérriiooddiiqquuee  dduu  rréésseeaauu  rroouuttiieerr  pprriioorriittaaiirree  
nnaattiioonnaall,,  uurrbbaaiinn  eett  rruurraall  yy  ccoommpprriiss  lleess  bbaaccss,,  lleess  
oouuvvrraaggeess  dd’’aarrttss  rroouuttiieerrss  aaiinnssii  qquuee  lleess  aauuttrreess  
iinnffrraassttrruuccttuurreess  ss’’yy  rraappppoorrttaanntt  ddoonntt  lleess  vvooiirriieess  eett  
ll’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  ;;  

--  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  eett  llaa  mmaaiinntteennaannccee  
ddeess  ssttaattiioonnss  ddee  ppeessaaggee  eett  ddeess  ppoosstteess  ddee  ppééaaggee,,  ddeess  
bbaarrrriièèrreess  ddee  pplluuiiee  eett  ddee  ttoouuss  aauuttrreess  ddiissppoossiittiiffss  ddee  
ccoonnttrrôôllee  ppoouurr  llee  bboonn  uussaaggee  dduu  ppaattrriimmooiinnee  rroouuttiieerr  ;;  
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--  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  aaccttiioonnss  ddeess  MMaaîîttrreess  dd’’OOeeuuvvrreess  
ccoommmmiiss  àà  ll’’eennttrreettiieenn  eett  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  dduu  ppaattrriimmooiinnee  
rroouuttiieerr,,  nnoottaammmmeenntt  ::  

--  lleess  ccaammppaaggnneess  ddee  sseennssiibbiilliissaattiioonn  ddee  llaa  
ppooppuullaattiioonn  ;;  

--  ll’’iinnssppeeccttiioonn  dduu  rréésseeaauu  ;;  

--  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ddeess  ccoonnttrraattss  dd’’eennttrreettiieenn  rroouuttiieerr  ;;  

--  llee  ccoonnttrrôôllee  qquuaalliittaattiiff  eett  qquuaannttiittaattiiff  ddeess  ttrraavvaauuxx  
dd’’eennttrreettiieenn  rroouuttiieerr..  

--  llaa  pprroommoottiioonn  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddeessttiinnééeess  àà  aamméélliioorreerr  
ll’’eennttrreettiieenn  eett  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  dduu  ppaattrriimmooiinnee  rroouuttiieerr..  

SSeeccttiioonn  22  ::  DDuu  cchhaammpp  dd’’aaccttiioonn  

Article 4 : 

LLee  ffiinnaanncceemmeenntt  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  eett  ddee  
rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  rroouutteess  eesstt  eexxcclluu  dduu  cchhaammpp  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  
dduu  FFOONNEERR..  

TTIITTRREE  IIII::   DDEESS  SSTTRRUUCCTTUURREESS  OORRGGAANNIIQQUUEESS  EETT  DDUU  
FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT    

CCHHAAPPIITTRREE  II  ::  DDEESS  SSTTRRUUCCTTUURREESS  OORRGGAANNIIQQUUEESS  

SSeeccttiioonn  11  ::  DDuu  pprriinncciippee    

Article 5 :  

LLaa  ggeessttiioonn  eett  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  FFOONNEERR  ssoonntt  bbaassééss  
ssuurr  llee  ppaarrtteennaarriiaatt  ppuubblliicc  --  pprriivvéé..  

SSeeccttiioonn  22  ::  DDeess  ssttrruuccttuurreess  

Article 6 : 

LLeess  ssttrruuccttuurreess  dduu  FFOONNEERR  ssoonntt  ::  

--  llee  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ;;  

--  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ;;  

--  llee  CCoollllèèggee  ddeess  CCoommmmiissssaaiirreess  aauuxx  CCoommpptteess..  

CCHHAAPPIITTRREE  IIII  ::  DDEE  LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  EETT  DDUU  
FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  

SSeeccttiioonn  11  ::  DDuu  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  

Article 7 :  

LLee  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  eesstt  ccoommppoosséé  ddee  cciinnqq  ((55))  
mmeemmbbrreess  rreepprréésseennttééss  ccoommmmee    ssuuiitt  ::  

--  LLee  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ;;  

--  DDeeuuxx  rreepprréésseennttaannttss  dduu  sseecctteeuurr  ppuubblliicc  rreessppoonnssaabbllee  
ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  sseeccttoorriieellllee  ;;  

--  DDeeuuxx  rreepprréésseennttaannttss  dduu  sseecctteeuurr  pprriivvéé  iissssuuss  ddeess  
oorrggaanniissaattiioonnss  eett  ddeess  eennttrreepprriisseess  ddeess  uussaaggeerrss  ddee  llaa  
rroouuttee..  

LLeess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ssoonntt  
ddééssiiggnnééss  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  lleeuurr  eexxppéérriieennccee,,  ddee  lleeuurr  
ccoommppéétteennccee  eett  ddee  lleeuurr  pprroobbiittéé  mmoorraallee..  

IIll  eesstt  nnoommmméé  ppaarrmmii  lleess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  
dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’aarrttiiccllee  2233  aalliinnééaa  11  dduu  
pprréésseenntt  DDééccrreett,,  uunn  PPrrééssiiddeenntt  aauuttrree  qquuee  llee  DDiirreecctteeuurr  
GGéénnéérraall..  

Article 8 : 

LLee  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  eesstt  ll’’oorrggaannee  ddee  ccoonncceeppttiioonn,,  
dd’’oorriieennttaattiioonn  eett  ddee  ddéécciissiioonn  dduu  FFOONNEERR..  

AA  ccee  ttiittrree,,  iill  aa  lleess  pprréérrooggaattiivveess  ccii--aapprrèèss  ::  

--  ssoouummeettttrree  àà  ll’’aapppprroobbaattiioonn  ddee  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  ttuutteellllee  ddee  
ccoooorrddiinnaattiioonn,,  lleess  pprroojjeettss  ddee  ::  

--  ll’’oorrggaanniiggrraammmmee  ddééttaaiilllléé  aavveecc  llee  jjoobb  ddeessccrriippttiioonn  ;;  

--  llee  ssttaattuutt  dduu  ppeerrssoonnnneell  eett  sseess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  
rréémmuunnéérraattiioonn  ;;  

--  llee  RRèègglleemmeenntt  IInnttéérriieeuurr  dduu  CCoonnsseeiill  
dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn..  

--  aapppprroouuvveerr,,  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  dduu  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall,,  
aapprrèèss  aavviiss  ddee  rreeccrruutteemmeenntt  ppuubblliicc,,  llaa  nnoommiinnaattiioonn  eett,,  
llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  llee  lliicceenncciieemmeenntt  ddeess  ccaaddrreess  ddee  
ddiirreeccttiioonn  eett  ddee  ccoommmmaannddeemmeenntt  dduu  FFOONNEERR  ;;  

--  aaddoopptteerr  llee  bbuuddggeett  aannnnuueell  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  eett  
dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  dduu  FFOONNEERR  pprréésseennttéé  ppaarr  llee  
DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ssuurr  bbaassee  ddeess  pprrooggrraammmmeess  
dd’’eennttrreettiieenn  rroouuttiieerr  eett  ddeess  rreessssoouurrcceess  
pprréévviissiioonnnneelllleess  ;;  

--  aapppprroouuvveerr  lleess  ééttaattss  ffiinnaanncciieerrss  aaccccoommppaaggnnééss  ddee  
ll’’aavviiss  dduu  CCoollllèèggee  ddeess  CCoommmmiissssaaiirreess  aauuxx  ccoommpptteess  àà  
ttrraannssmmeettttrree  aauuxx  aauuttoorriittééss  ddee  ttuutteellllee  eett,,  llee  ccaass  
éécchhééaanntt,,  ffaaiirree  ddeess  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  qquu’’iill  jjuuggee  uuttiilleess  
àà  cceess  ddeerrnniièèrreess  eett  aauu  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  dduu  FFOONNEERR  ;;  

--  vveeiilllleerr  aauu  ssttrriicctt  rreessppeecctt  ddee  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess  mmaannuueellss  
ddee  pprrooccéédduurreess  dduu  FFOONNEERR  ;;  

--  ddoonnnneerr,,  ddaannss  llaa  lliimmiittee  ddeess  pprrooggrraammmmeess  dd’’eennttrreettiieenn  
aapppprroouuvvééss,,  ssoonn  aaccccoorrdd  pprrééaallaabbllee  ssuurr  llee  ffiinnaanncceemmeenntt  
ddeess  ccoonnvveennttiioonnss  --  pprrooggrraammmmeess  ppaassssééss  aavveecc  lleess  
MMaaîîttrreess  dd’’OOeeuuvvrree  DDéélléégguuééss..  

Article 9 : 

LLee  PPrrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  vveeiillllee  aauu  bboonn  
ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  CCoonnsseeiill..  

AA  ccee  ttiittrree  ::  

--  iill  ccoonnvvooqquuee  eett  pprrééssiiddee  lleess  rrééuunniioonnss  dduu  CCoonnsseeiill  
dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ;;  

--  iill  ffiixxee  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  ddeess  rrééuunniioonnss  eett  yy  iinnssccrriitt  
ééggaalleemmeenntt  ttoouutteess  lleess        qquueessttiioonnss  pprrooppoossééeess  ppaarr  llaa  
mmaajjoorriittéé  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  
oouu  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ;;    

--  iill  aassssuurree  llaa  ppoolliiccee  ddeess  ddéébbaattss  ;;    

--  iill  vveeiillllee  àà  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess  ddéécciissiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill  
dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn..  

LLee  PPrrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ppeeuutt  eenn  
oouuttrree,,  aapprrèèss  aavviiss  dduu  CCoonnsseeiill,,  iinnvviitteerr  àà  uunnee  oouu  pplluussiieeuurrss  
sseessssiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill  ::    

--  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ppuubblliiqquueess  
iinnttéérreessssééeess  eett  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  eett  eennttrreepprriisseess  ddeess  
uussaaggeerrss  ddee  llaa  rroouuttee  nnoonn  rreepprréésseennttééeess  aauu  CCoonnsseeiill  
dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ;;  

--  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  rreeccoonnnnuuee  ppoouurr  ssoonn  eexxppeerrttiissee  oouu  
ccoommppéétteennccee..  

Article 10 : 
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EEnn  ccaass  dd’’aabbsseennccee  oouu  dd’’eemmppêêcchheemmeenntt,,  llee  PPrrééssiiddeenntt  dduu  
CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  eesstt  rreemmppllaaccéé  ppaarr  uunn  iinnttéérriimmaaiirree  
ddééssiiggnnéé  ppaarrmmii  lleess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  aauuttrree  qquuee  llee  
DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall,,  ppaarr  ll’’aauuttoorriittéé  ddee  ttuutteellllee  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn..  

Article 11 : 

LLee  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ssee  rrééuunniitt  ttrriimmeessttrriieelllleemmeenntt  
eenn  ssééaannccee  oorrddiinnaaiirree  ssuurr  ccoonnvvooccaattiioonn  ddee  ssoonn  PPrrééssiiddeenntt..  

IIll  ppeeuutt  aauussssii  êêttrree  ccoonnvvooqquuéé  eenn  ssééaannccee  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  
ppaarr  ssoonn  PPrrééssiiddeenntt,,  ssuurr  uunn  oorrddrree  dduu  jjoouurr  ddéétteerrmmiinnéé,,  àà  llaa  
ddeemmaannddee  ddee  ll’’uunnee  ddeess  aauuttoorriittééss  ddee  ttuutteellllee  cchhaaqquuee  ffooiiss  qquuee  
ll’’iinnttéérrêêtt  dduu  FFOONNEERR  ll’’eexxiiggee..  

Article 12 : 

UUnn  rrèègglleemmeenntt  dd’’oorrddrree  iinnttéérriieeuurr,,  ddûûmmeenntt  aapppprroouuvvéé  ppaarr  
ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  ttuutteellllee  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn  ffiixxee  lleess  rrèègglleess  
dd’’oorrggaanniissaattiioonn  eett  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  
dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn..  

Article 13 : 

LLeess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ppeerrççooiivveenntt,,  
àà  cchhaarrggee  dduu  FFOONNEERR,,  uunn  jjeettoonn  ddee  pprréésseennccee  ddoonntt  llee  
mmoonnttaanntt  eesstt  ffiixxéé  ppaarr  llee  PPrreemmiieerr  MMiinniissttrree  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  
ddeess  aauuttoorriittééss  ddee  ttuutteellllee  ddéélliibbéérrééee  eenn  CCoonnsseeiill  ddeess  MMiinniissttrreess..    

SSeecctt iioonn  22  ::   DDee  llaa  DDii rreecctt iioonn  GGéénnéérraallee  

Article 14 : 

LLaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  eesstt  ll’’oorrggaannee  ddee  ggeessttiioonn  ccoouurraannttee  
dduu  FFOONNEERR..  

AA  ccee  ttiittrree,,  eellllee  eesstt  cchhaarrggééee  ddee  ::  

--  mmeettttrree  eenn  ooeeuuvvrree  llaa  ppoolliittiiqquuee  ggéénnéérraallee  dduu  FFOONNEERR  
ddééffiinniiee  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ;;  

--  aapppplliiqquueerr  lleess  ddéécciissiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ;;  

--  aassssuurreerr  llaa  rreepprréésseennttaattiioonn  dduu  FFOONNEERR  vviiss--àà--vviiss  ddeess  
ttiieerrss  ;;  

--  eennggaaggeerr  llee  FFOONNEERR  ddaannss  ttoouuss  lleess  aacctteess  eett  
ooppéérraattiioonnss  lliiééss  àà  ssaa  mmiissssiioonn  ;;  

--  ggéérreerr  lleess  rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess,,  mmaattéérriieelllleess  eett  
ffiinnaanncciièèrreess  dduu  FFOONNEERR  ;;  

--  aassssuurreerr  llaa  rreepprréésseennttaattiioonn  dduu  FFOONNEERR  eenn  jjuussttiiccee  ppoouurr  
ttoouutteess  lleess  aaccttiioonnss  iinnttrroodduuiitteess  ttaanntt  eenn  ddeemmaannddee  qquu’’eenn  
ddééffeennssee  ;;  

--  pprrooppoosseerr  eett  ssoouummeettttrree  aauu  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  
lleess  aaxxeess  ssttrraattééggiiqquueess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  
aaccttiivviittééss  dduu  FFOONNEERR  àà  mmooyyeenn  eett  àà  lloonngg  tteerrmmee,,  
nnoottaammmmeenntt  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  ll’’eennttrreettiieenn  ddeess  
rréésseeaauuxx  rreepprriiss  ddaannss  ll’’aarrttiiccllee  33  dduu  pprréésseenntt  DDééccrreett  eett  
ddaannss  lleess  mmaattiièèrreess  ccoonnnneexxeess  ppoouurr  llee  rreennffoorrcceemmeenntt  
ddeess  ccaappaacciittééss  ddeess  eennttrreepprriisseess  dduu  sseecctteeuurr  rroouuttiieerr  ;;  

--  ssoouummeettttrree  aauu  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  lleess  ssttrruuccttuurreess  
oorrggaanniiqquueess  ddééttaaiillllééeess  aaiinnssii  qquuee  lleess  éévveennttuueelllleess  
mmooddiiffiiccaattiioonnss  lliiééeess  àà  ll’’éévvoolluuttiioonn  eett  àà  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  
oobbjjeeccttiiffss  dduu  FFOONNEERR  ssuurr  llee  tteerrrraaiinn  ;;  

--  pprrooppoosseerr  aauu  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  aapprrèèss  aavviiss  ddee  
rreeccrruutteemmeenntt  ppuubblliicc,,  llaa  nnoommiinnaattiioonn  eett,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  
llee  lliicceenncciieemmeenntt  ddeess  ccaaddrreess  ddee  ccoommmmaannddeemmeenntt  dduu  
FFOONNEERR  ;;  

--  pprrooccééddeerr  aauu  rreeccrruutteemmeenntt,,  àà  llaa  pprroommoottiioonn  eett,,  llee  ccaass  
éécchhééaanntt,,  aauu  lliicceenncciieemmeenntt  dduu  ppeerrssoonnnneell  dduu  FFOONNEERR  àà  
ll’’eexxcceeppttiioonn  ddee  cceeuuxx  rreepprriiss  ddaannss  ll’’aarrttiiccllee  99  aalliinnééaa  22  
lliitteerraa  22  dduu  pprréésseenntt  DDééccrreett  ;;  

--  eexxééccuutteerr  llee  bbuuddggeett,,  pprrééppaarreerr  lleess  ééttaattss  ffiinnaanncciieerrss  eett  
ddiirriiggeerr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ddiirreeccttiioonnss  eett  sseerrvviicceess  dduu  
FFOONNEERR  ;;  

--  ééllaabboorreerr  eett  ssoouummeettttrree,,  ppoouurr  aapppprroobbaattiioonn  aauu  CCoonnsseeiill  
dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  lleess  MMaannuueellss  ddee  pprrooccéédduurreess  ;;  

--  rreeccrruutteerr  ddeess  aauuddiitteeuurrss  eexxtteerrnneess  ;;  

--  ddiilliiggeenntteerr  ddeess  aauuddiittss  tteecchhnniiqquueess  eett  ffiinnaanncciieerrss  ddeess  
MMaaîîttrreess  dd’’ooeeuuvvrreess  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  ttrraavvaauuxx  
ffiinnaannccééss  oouu  ccooffiinnaannccééss  ppaarr  llee  FFOONNEERR  ;;    

--  ffoouurrnniirr  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  eett  ddooccuummeennttss  nnéécceessssaaiirreess  
ppoouurr  llaa  bboonnnnee  tteennuuee  ddeess  sseessssiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill  
dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn..  

 

Article 15 : 

LLaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  dduu  FFOONNEERR  ccoommpprreenndd  uunn  
DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  aassssiissttéé  dd’’uunn  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  AAddjjooiinntt  
qquuii  llee  rreemmppllaaccee  eenn  ccaass  dd’’aabbsseennccee  oouu  dd’’eemmppêêcchheemmeenntt..  

Article 16 :  

LLaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee    ssee  rrééuunniitt    hheebbddoommaaddaaiirreemmeenntt  
aavveecc  lleess  DDiirreeccttiioonnss  dduu  FFOONNEERR  ppoouurr  ffaaiirree  lleess  ppooiinnttss  ddee  
ll’’eexxééccuuttiioonn  dduu  pprrooggrraammmmee  dd’’aaccttiioonnss  eett  cchhaaqquuee  ffooiiss  qquuee  
ll’’iinnttéérrêêtt  dduu  FFOONNEERR  ll’’eexxiiggee..  

LLee  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  ccoonnvvooqquuee  eett  pprrééssiiddee  lleess  rrééuunniioonnss  
ddee  ddiirreeccttiioonn..  IIll  eesstt  ddrreesssséé  àà  ll’’iissssuuee  ddee  cchhaaqquuee  rrééuunniioonn,,  uunn  
pprrooccèèss  --  vveerrbbaall  àà  ttrraannssmmeettttrree  aauu  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  
ddaannss  uunn  ddééllaaii  nnee  ddééppaassssaanntt  ppaass  cciinnqq  jjoouurrss..  

UUnn  RRèègglleemmeenntt  IInnttéérriieeuurr  ddûûmmeenntt  aapppprroouuvvéé  ppaarr  llee  
CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ffiixxee  lleess  rrèègglleess  dd’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  
rrééuunniioonnss  ddee  ddiirreeccttiioonn..  

Article 17 : 

LLee  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  eett  llee  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  AAddjjooiinntt  
bbéénnééffiicciieenntt,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  lleeuurrss  ffoonnccttiioonnss  
eett  àà  cchhaarrggee  dduu  FFOONNEERR,,  dd’’uunnee  rréémmuunnéérraattiioonn  mmeennssuueellllee  eett  
dd’’aauuttrreess  aavvaannttaaggeess  ffiixxééss  ppaarr  llee  PPrreemmiieerr  MMiinniissttrree  ssuurr  
pprrooppoossiittiioonn  ddeess  AAuuttoorriittééss  ddee  ttuutteellllee  ddéélliibbéérrééee  eenn  CCoonnsseeiill  
ddeess  MMiinniissttrreess..  

Article 18 :  

LLeess  ffoonnccttiioonnss  ddee  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall  eett  ddee  DDiirreecctteeuurr  
GGéénnéérraall  AAddjjooiinntt  dduu  FFOONNEERR  ssoonntt  iinnccoommppaattiibblleess  aavveecc  
ll’’eexxeerrcciiccee  dd’’uunn  mmaannddaatt  ppoolliittiiqquuee  oouu  ddee  ttoouuttee  aaccttiivviittéé  
ccoommmmeerrcciiaallee  oouu  rréémmuunnéérrééee,,  ssaauuff  ddaannss  ccee  ddeerrnniieerr  ccaass,,  
cceellllee  qquuii  aauurraaiitt  ééttéé  ssppéécciiaalleemmeenntt  aauuttoorriissééee  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  
dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  oouu  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  ttuutteellllee  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn..    

SSeeccttiioonn  33  ::  DDuu  CCoollllèèggee  ddeess  CCoommmmiissssaaiirreess  aauuxx  
ccoommpptteess  

Articles 19 :  

LLaa  ssuurrvveeiillllaannccee  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  dduu  FFOONNEERR  
eesstt  aassssuurrééee  ppaarr  uunn  CCoollllèèggee  ddeess  CCoommmmiissssaaiirreess  aauuxx  
ccoommpptteess  ccoommppoosséé  ddee  ddeeuuxx  mmeemmbbrreess  iissssuuss  ddeess  ssttrruuccttuurreess  
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pprrooffeessssiioonnnneelllleess  ddiifffféérreenntteess,,  nnoommmmééss,,  ppoouurr  uunn  mmaannddaatt  ddee  
cciinnqq  aannss  nnoonn  rreennoouuvveellaabbllee  ppaarr  DDééccrreett  dduu  PPrreemmiieerr  MMiinniissttrree  
ddéélliibbéérréé  eenn  ccoonnsseeiill  ddeess  MMiinniissttrreess  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  ddeess  
MMiinniissttrreess  aayyaanntt  rreessppeeccttiivveemmeenntt  lleess  TTrraavvaauuxx  PPuubblliiccss  eett  lleess  
FFiinnaanncceess  ddaannss  lleeuurrss  aattttrriibbuuttiioonnss..  

TToouutteeffooiiss,,  iillss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  rreelleevvééss  ddee  lleeuurrss  ffoonnccttiioonnss,,  
ppoouurr  ffaauuttee  ccoonnssttaattééee  ddaannss  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddee  lleeuurr  mmaannddaatt..    

Article 20 : 

LLeess  CCoommmmiissssaaiirreess  aauuxx  ccoommpptteess  oonntt,,  eenn  ccoollllèèggee  oouu  
ssééppaarréémmeenntt,,  uunn  ddrrooiitt  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ssuurr  
ttoouutteess  lleess  ooppéérraattiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  dduu  FFOONNEERR..  

AA  cceett  eeffffeett,,  iillss  oonntt  mmaannddaatt  ddee::  

--  vvéérriiffiieerr  lleess  lliivvrreess,,  llaa  ccaaiissssee  eett  lleess  aauuttrreess  vvaalleeuurrss  ;;  

--  ccoonnttrrôôlleerr  llaa  rréégguullaarriittéé  eett  llaa  ssiinnccéérriittéé  ddeess  iinnvveennttaaiirreess  
eett  ddeess  ééttaattss  ffiinnaanncciieerrss  aaiinnssii  qquuee  ll’’eexxaaccttiittuuddee  ddeess  
iinnffoorrmmaattiioonnss  ddoonnnnééeess  ssuurr  llee  ccoommppttee  dduu  FFOONNEERR  
ddaannss  lleess  rraappppoorrttss  ssoouummiiss  aauu  CCoonnsseeiill  
dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  eett  ttrraannssmmiiss  aauuxx  aauuttoorriittééss  ddee  ttuutteellllee  ;;  

--  pprreennddrree  ccoonnnnaaiissssaannccee,,  ssaannss  lleess  ddééppllaacceerr,,  ddeess  lliivvrreess,,  
ddee  llaa  ccoorrrreessppoonnddaannccee,,  ddeess  pprrooccèèss--vveerrbbaauuxx  eett  
ggéénnéérraalleemmeenntt  ddee  ttoouutteess  lleess  ééccrriittuurreess  ccoommppttaabblleess  dduu  
FFOONNEERR..  

IIllss  rrééddiiggeenntt  àà  cceett  ééggaarrdd,,  uunn  rraappppoorrtt  aannnnuueell  àà  ll’’aatttteennttiioonn  
dduu  PPrreemmiieerr  MMiinniissttrree..    

DDaannss  ccee  rraappppoorrtt,,  iillss  ffoonntt  ccoonnnnaaîîttrree  llee  mmooddee  dd’’aapprrèèss  
lleeqquueell  iillss  oonntt  ccoonnttrrôôlléé  lleess  iinnvveennttaaiirreess  eett  ssiiggnnaalleenntt  lleess  
iirrrréégguullaarriittééss  eett  lleess  iinneexxaaccttiittuuddeess  éévveennttuueelllleess..  IIllss  ffoonntt  ttoouuttee  
pprrooppoossiittiioonn  qquu’’iillss  jjuuggeenntt  ccoonnvveennaabbllee..  

TToouutteeffooiiss,,  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ppeeuutt,,  mmooyyeennnnaanntt  uunn  
aappppeell  dd’’ooffffrree,,  ccoommmmeettttrree  ddeeuuxx  ffooiiss  ppaarr  aann  ddeess  aauuddiittss  
tteecchhnniiqquueess,,  ffiinnaanncciieerrss  eett  ccoommppttaabblleess  ppaarr  uunn  oouu  pplluussiieeuurrss  
CCaabbiinneettss  dd’’AAuuddiitt    iinnddééppeennddaannttss  aaggrrééééss..  CCeess  aauuddiittss  ssoonntt  
eeffffeeccttuuééss  ttaanntt  aauu  nniivveeaauu  dduu  FFOONNEERR  qquuee  ddeess  MMaaîîttrreess  
dd’’ooeeuuvvrreess..    

Article 21 : 

DDaannss  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  lleeuurrss  mmiissssiioonnss,,  lleess  CCoommmmiissssaaiirreess  
aauuxx  ccoommpptteess  ssoonntt  ssoouummiiss  aauuxx  mmêêmmeess  ccoonnddiittiioonnss  eett  aauuxx  
mmêêmmeess  iinnccoommppaattiibbiilliittééss  qquuee  cceelllleess  pprréévvuueess  ppoouurr  lleess  
ssoocciiééttééss  ccoommmmeerrcciiaalleess..  

Article 22 : 

LLeess  CCoommmmiissssaaiirreess  aauuxx  CCoommpptteess  bbéénnééffiicciieenntt,,  àà  cchhaarrggee  
dduu  FFOONNEERR,,  dd’’uunnee  aallllooccaattiioonn  ffiixxee  ddoonntt  llee  mmoonnttaanntt  eesstt  
ddéétteerrmmiinnéé  ppaarr  llee  PPrreemmiieerr  MMiinniissttrree  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  ddeess  
AAuuttoorriittééss  ddee  ttuutteellllee  ddéélliibbéérrééee  eenn  CCoonnsseeiill  ddeess  MMiinniissttrreess..  

SSeeccttiioonn  44  ::  DDeess  ddiissppoossiittiioonnss  ccoommmmuunneess  aauu  CCoonnsseeiill  
dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  eett  àà  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee    

Article 23 : 

LLeess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  eett  ddee  llaa  
DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ssoonntt  nnoommmmééss,,  rreelleevvééss  ddee  lleeuurrss  
ffoonnccttiioonnss  eett,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  rréévvooqquuééss  ppaarr  OOrrddoonnnnaannccee  dduu  
PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee,,  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  dduu  MMiinniissttrree  
aayyaanntt  lleess  TTrraavvaauuxx  PPuubblliiccss  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss..  

LLee  mmaannddaatt  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  
eett  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  eesstt  ddee  cciinnqq  aannss,,  rreennoouuvveellaabbllee  
uunnee  ffooiiss..    

Article 24 : 

LLeess  ffoonnccttiioonnss  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  
dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  eett  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  pprreennnneenntt  ffiinn  
ppoouurr  uunnee  ddeess  ccaauusseess  ssuuiivvaanntteess  ::  

11..  LL’’eexxppiirraattiioonn  dduu  tteerrmmee  ;;  

22..  LLaa  ddéémmiissssiioonn  aacccceeppttééee  ;;  

33..  LLee  ddééccèèss  ;;  

44..  LL’’aabbsseennccee  pprroolloonnggééee  nnoonn  jjuussttiiffiiééee  dduu  PPrrééssiiddeenntt  dduu  
CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  eett  ddeess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  
DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ;;  

55..  LL’’iinnccaappaacciittéé  pphhyyssiiqquuee  ppeennddaanntt  ssiixx  ((66))  mmooiiss  ddûûmmeenntt  
ccoonnssttaattééee  ppaarr  uunn  ccoollllèèggee  ddee  ttrrooiiss  mmééddeecciinnss  
ddééssiiggnnééss  ppaarr  ll’’EEttaatt  ;;  

66..  LLaa  ddiissssoolluuttiioonn  dduu  FFOONNEERR  ;;  

77..  LLee  rreettrraaiitt  dduu  mmaannddaatt  ;;  

88..  LL’’iinnaappttiittuuddee  mmeennttaallee  ddûûmmeenntt  ccoonnssttaattééee  ppaarr  uunn  
ccoollllèèggee  ddee  ttrrooiiss  mmééddeecciinnss  ddééssiiggnnééss  ppaarr  ll’’EEttaatt  ;;  

99..  LLaa  ccoonnddaammnnaattiioonn  ddééffiinniittiivvee  ddee  ttrrooiiss  mmooiiss  aauu  mmooiinnss  
ddee  sseerrvviittuuddee  ppéénnaallee  pprriinncciippaallee  oouu  ddeess  ttrraavvaauuxx  
ffoorrccééss,,  nnoottaammmmeenntt  eenn  ttaanntt  qquu’’aauutteeuurr,,  ccooaauutteeuurr  oouu  
ccoommpplliiccee..    

Article 25 : 

LLee  mmeemmbbrree  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  oouu  ddee  llaa  
DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  qquuii  aa  uunn  iinnttéérrêêtt  ooppppoosséé  àà  cceelluuii  dduu  
FFOONNEERR  ddaannss  uunnee  ooppéérraattiioonn  ssoouummiissee  àà  ll’’aapppprroobbaattiioonn  dduu  
CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  eesstt  tteennuu  dd’’eenn  pprréévveenniirr  llee  CCoonnsseeiill  
eett  ddee  ffaaiirree  mmeennttiioonnnneerr  cceettttee  ddééccllaarraattiioonn  aauu  pprrooccèèss--vveerrbbaall  
ddee  llaa  ssééaannccee..  IIll  nnee  ppeeuutt,,  ddaannss  ccee  ccaass,,  pprreennddrree  ppaarrtt  nnii  àà  
cceettttee  ddéélliibbéérraattiioonn  nnii  aauu  vvoottee..  

TToouuttee  ooppéérraattiioonn,,  ttoouutt  mmaarrcchhéé,,  àà  ttrraaiitteerr  eennttrree  FFOONNEERR  eett  
ttoouuttee  aauuttrree  ssoocciiééttéé  oouu  ssttrruuccttuurree  ddaannss  llaaqquueellllee  uunn  mmeemmbbrree  
dduu  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  oouu  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  
ppoossssèèddee  ddiirreecctteemmeenntt  oouu  nnoonn  ddeess  iinnttéérrêêttss,,  yy  eexxeerrccee  uunn  
mmaannddaatt  oouu  uunnee  ffoonnccttiioonn  qquueellccoonnqquuee,,  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  
ccoonncclluuss  qquuee  ssuurr  bbaassee  ddee  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  oouu  ddee  llaa  
DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee,,  llee  mmeemmbbrree  iinnttéérreesssséé  nnee  ppoouuvvaanntt  
pprreennddrree  ppaarrtt  nnii  àà  llaa  ddéélliibbéérraattiioonn,,  nnii  aauu  vvoottee..  SSoonn  aabbsstteennttiioonn  
sseerraa  aaccttééee  aauu  pprrooccèèss  --  vveerrbbaall..  

Article 26 : 

SSoouuss  ppeeiinnee  dd’’eennggaaggeerr  lleeuurr  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ppéénnaallee  oouu  
cciivviillee,,  lleess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  oouu  ddee  llaa  
DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  nnee  ppeeuuvveenntt  ::  

--  eemmppllooyyeerr  lleess  ffoonnddss  dduu  FFOONNEERR  ppoouurr  ddeess  
ddeessttiinnaattiioonnss  nnoonn  ccoonnffoorrmmeess  àà  llaa  mmiissssiioonn  ddee  cceelluuii--ccii  
oouu  ppoouurr  ddeess  iinnttéérrêêttss  ppeerrssoonnnneellss  ;;  

--  pprréésseenntteerr  eett  ppuubblliieerr  lleess  ééttaattss  ffiinnaanncciieerrss  sscciieemmmmeenntt  
iinneexxaaccttss  eenn  vvuuee  ddee  ddiissssiimmiilleerr  llaa  ssiittuuaattiioonn  vvéérriittaabbllee  
dduu  FFOONNEERR  ;;  

--  pprrooccééddeerr  àà  ddeess  aaffffeeccttaattiioonnss  ffiiccttiivveess  ;;  

--  uuttiilliisseerr  lleess  bbiieennss  oouu  llee  ccrrééddiitt  dduu  FFOONNEERR  ccoonnttrree  
ll’’iinnttéérrêêtt  ddee  ccee  ddeerrnniieerr,,  ddaannss  uunn  bbuutt  ppeerrssoonnnneell  oouu  
ppoouurr  ffaavvoorriisseerr  uunnee  aauuttrree  ssoocciiééttéé  oouu  ssttrruuccttuurree  ddaannss  
llaaqquueellllee  iillss  oonntt  uunn  iinnttéérrêêtt  ppeerrssoonnnneell  ;;  

--  ss’’aapppprroopprriieerr  ddeess  bbiieennss  dduu  FFOONNEERR  àà  qquueellqquuee  ttiittrree  
qquuee  ccee  ssooiitt..  
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Article 27 : 

LLeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  2244  àà  2266  ssoonntt  aapppplliiccaabblleess  
mmuuttaattiiss  mmuuttaannddiiss  aauu  CCoollllèèggee  ddeess  CCoommmmiissssaaiirreess  aauuxx  
ccoommpptteess..  

TTIITTRREE  IIIIII::   DDUU  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  EETT  DDEESS  RREESSSSOOUURRCCEESS  

CCHHAAPPIITTRREE  II  ::  DDUU  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  

Article 28 : 

LLee  ppaattrriimmooiinnee  dduu  FFOONNEERR  eesstt  ccoonnssttiittuuéé  ::  

--  ddeess  bbiieennss  mmeeuubblleess  eett  iimmmmeeuubblleess  mmiiss  àà  ssaa  
ddiissppoossiittiioonn  ppaarr  ll’’EEttaatt  àà  ssaa  ccrrééaattiioonn  ;;  

--  ddeess  bbiieennss  mmeeuubblleess  eett  iimmmmeeuubblleess  ssuusscceeppttiibblleess  dd’’êêttrree  
aaccqquuiiss  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  aaccccoorrddss  
bbiillaattéérraauuxx  eett  mmuullttiillaattéérraauuxx  aavveecc  ddeess  bbaaiilllleeuurrss  ddee  
ffoonnddss  eenn  aappppuuii  àà  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dduu  FFOONNEERR..  

LLeess  bbiieennss  dduu  FFOONNEERR  ttaanntt  qquu’’iillss  nnee  ssoonntt  ppaass  
rréégguulliièèrreemmeenntt  ddééssaaffffeeccttééss,,  ssoonntt  iinncceessssiibblleess  eett  
iinnssaaiissiissssaabblleess..  

Article 29 :  

LLee  ppaattrriimmooiinnee  dduu  FFOONNEERR  ppoouurrrraa  ss’’aaccccrrooîîttrree  ddee  ttoouuttee  
aaccqquuiissiittiioonn  jjuuggééee  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  ssoonn  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  eett  
ddeess  aappppoorrttss  uullttéérriieeuurrss  qquuee  ll’’EEttaatt  ppoouurrrraa  lluuii  ccoonnsseennttiirr..  

EEnn  ccaass  ddee  ddiissssoolluuttiioonn  dduu  FFOONNEERR,,  ssoonn  ppaattrriimmooiinnee  
rreevviieenntt  ddee  pplleeiinn  ddrrooiitt  àà  ll’’EEttaatt..  

CCHHAAPPIITTRREE  IIII  ::  DDEESS  RREESSSSOOUURRCCEESS  

Article 30 :  

LLeess  rreessssoouurrcceess  dduu  FFOONNEERR  ssoonntt,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  
ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  1166  ddee  llaa  LLooii  nn°°  0088//000066--AA  dduu  0077  
jjuuiilllleett  22000088,,  ccoonnssttiittuuééeess  ddee  ::  

--  rreeddeevvaanncceess  pprréélleevvééeess  ssuurr  lleess  lluubbrriiffiiaannttss  eett  lleess  
ccaarrbbuurraannttss  tteerrrreessttrreess,,  nnoottaammmmeenntt  ll’’eesssseennccee,,  llee  
ggaazzoollee  eett  llee  ggaazz  dduu  ppééttrroollee  lliiqquuééffiiéé,,  àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  dduu  
ffuueell  --  ooiill  eett  ddeess  bbiiooccaarrbbuurraannttss  pprroodduuiittss  eenn  
RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  ;;  

--  ddrrooiittss  ddee  ppééaaggee  ssuurr  llee  rréésseeaauu  rroouuttiieerr  dd’’iinnttéérrêêtt  
nnaattiioonnaall,,  àà  ll’’eexxcclluussiioonn  ddeess  oouuvvrraaggeess  ddoonntt  llaa  
ccoonnssttrruuccttiioonn  eett  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ssoonntt  ccoonnccééddééeess  ;;  

--  rreeddeevvaanncceess  lliiééeess  àà  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  ppoosstteess  ddee  
ppeessaaggee  ;;  

--  rreeddeevvaanncceess  ssuurr  lleess  cchhaarrggeess  àà  ll’’eessssiieeuu  aaiinnssii  qquuee  lleess  
ppéénnaalliittééss  ddiivveerrsseess  lliiééeess  àà  ll’’uussaaggee  aabbuussiiff  ddee  llaa  vvooiiee  
ppuubblliiqquuee,,  ddee  ssoonn  eemmpprriissee  oouu  ddee  sseess  ééqquuiippeemmeennttss  
aaiinnssii  qquu’’aauu  ppeessaaggee  ;;  

--  ddoonnss,,  lleeggss,,  aavvaanncceess  oouu  eemmpprruunnttss  ddiivveerrss  ;;  

--  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ddeess  bbaaiilllleeuurrss  ddeess  ffoonnddss  ;;  

--  aallllooccaattiioonnss  bbuuddggééttaaiirreess  ddee  ll’’EEttaatt  ;;  

--  ddee  llaa  ddoottaattiioonn  iinniittiiaallee  ddee  ll’’EEttaatt..  

LLeess  ffoonnddss  vviissééss  aauuxx  lliitteerraass  11,,  22,,  33  eett  44  ddee  ll’’aalliinnééaa  ccii--
ddeessssuuss  ssoonntt  ddiirreecctteemmeenntt  rreeccoouuvvrrééss  aauu  nnoomm  dduu  FFOONNEERR  
ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  1177  eett  1188  ddee  llaa  
llooii  ssuussvviissééee..  

LLeess  ttaauuxx,,  lleess  mmoonnttaannttss  eett  lleess  mmooddaalliittééss  ddee  ppeerrcceeppttiioonn  
oouu  ddee  rreeccoouuvvrreemmeenntt  ddeess  rreessssoouurrcceess  dduu  FFOONNEERR  ssoonntt  ffiixxééss  

ppaarr  AArrrrêêttéé  IInntteerrmmiinniissttéérriieell  ddeess  MMiinniissttrreess  aayyaanntt  
rreessppeeccttiivveemmeenntt  lleess  TTrraavvaauuxx  PPuubblliiccss,,  lleess  FFiinnaanncceess,,  
ll’’EEccoonnoommiiee  NNaattiioonnaallee  eett  lleess  TTrraannssppoorrttss  ddaannss  lleeuurrss  
aattttrriibbuuttiioonnss..  

Article 31 :  

SSaannss  pprrééjjuuddiiccee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  3333  dduu  
pprréésseenntt  DDééccrreett,,  lleess  rreessssoouurrcceess  rreeccoouuvvrrééeess  ppaarr  llee  FFOONNEERR,,  
àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  ddee  llaa  ddoottaattiioonn  iinniittiiaallee  eett  ddeess  aallllooccaattiioonnss  
bbuuddggééttaaiirreess  éévveennttuueelllleess  ddee  ll’’EEttaatt,,  ddeess  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ddeess  
bbaaiilllleeuurrss  ddee  ffoonnddss,,  ddeess  ddoonnss,,  lleeggss,,  aavvaanncceess  oouu  eemmpprruunnttss  
ddiivveerrss,,  ffiinnaanncceenntt  lleess  ttrraavvaauuxx  dd’’eennttrreettiieenn  eett  lleess  pprreessttaattiioonnss  
qquuii  lleeuurr  ssoonntt  lliiééeess  sseelloonn  llaa  cclléé  ddee  rrééppaarrttiittiioonn  ccii--aapprrèèss  ::  

--  RRéésseeaauu  rroouuttiieerr  eett  vvooiirriieess  àà  ccaarraaccttèèrree  nnaattiioonnaall              
  ::  6600%%  

--  RRéésseeaauu  rroouuttiieerr  eett  vvooiirriieess  àà  ccaarraaccttèèrree  pprroovviinncciiaall  eett  
llooccaall  ::  4400%%      

Article 32 :  

LL’’aaffffeeccttaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  dduu  FFOONNEERR  aalllloouuééeess  aauuxx  
pprrooggrraammmmeess  dd’’eennttrreettiieenn  pprréésseennttééss  ppaarr  lleess  oorrggaanniissmmeess  
bbéénnééffiicciiaaiirreess,,  àà  ssaavvooiirr  ll’’OOffffiiccee  ddeess  RRoouutteess,,  ll’’OOffffiiccee  ddeess  
VVooiirriieess  eett  DDrraaiinnaaggee  eett  llaa  DDiirreeccttiioonn  ddeess  VVooiieess  ddee  DDeesssseerrttee  
AAggrriiccoolleess  ssee  pprréésseenntteenntt  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  

--  9900  %%  ppoouurr  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  ttrraavvaauuxx  eett  ddeess  ééttuuddeess    

--  1100  %%  ppoouurr  llaa  ccoouuvveerrttuurree  ddeess  ffrraaiiss  lliiééss  aauuxx  aaccttiioonnss  ddee  
mmaaîîttrriissee  dd’’ooeeuuvvrree  eett  àà  llaa  pprroommoottiioonn  ddeess  ooppéérraattiioonnss  
tteennddaanntt  àà  aamméélliioorreerr  ll’’eennttrreettiieenn  eett  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  dduu  
ppaattrriimmooiinnee  rroouuttiieerr..    

Article 33 : 

LLeess  ffrraaiiss  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  FFOONNEERR  ssoonntt  
ccoonnssttiittuuééss  ddee  55%%  ddee  ssoonn  bbuuddggeett  aannnnuueell  eett  pprréélleevvééss  aauu  
pprroorraattaa  ddee  ttoouutteess  lleess  rreessssoouurrcceess  ccoolllleeccttééeess..    

TTIITTRREE  IIVV  ::   DDEE  LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  FFIINNAANNCCIIEERREE  

Article 34 : 

LLeess  ooppéérraattiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  dduu  FFOONNEERR  ssoonntt  ssoouummiisseess  
aauuxx  rrèègglleess  ddee  llaa  ccoommppttaabbiilliittéé  ggéénnéérraallee  dduu  PPllaann  ccoommppttaabbllee  
ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo..  

LLee  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ééttaabblliitt  cchhaaqquuee  aannnnééee,,  uunn  
ééttaatt  ddeess  pprréévviissiioonnss  ddeess  ddééppeennsseess  eett  rreecceetttteess  ppoouurr  
ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  ll’’aannnnééee  àà  vveenniirr  eett  llee  ttrraannssmmeett,,  aauu  pplluuss  ttaarrdd  llee  
11eerr  sseepptteemmbbrree,,  àà  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  ttuutteellllee  ddee  ccoooorrddiinnaattiioonn  ppoouurr  
aapppprroobbaattiioonn..  

Article 35 : 

LL’’eexxeerrcciiccee  ffiinnaanncciieerr  dduu  FFOONNEERR  ccooïïnncciiddee  aavveecc  ll’’aannnnééee  
cciivviillee  eett  ccoouurrtt  dduu  11eerr  jjaannvviieerr  aauu  3311  ddéécceemmbbrree  ddee  llaa  mmêêmmee  
aannnnééee..  

TToouutteeffooiiss  eett  àà  ttiittrree  eexxcceeppttiioonnnneell,,  llee  pprreemmiieerr  eexxeerrcciiccee  dduu  
FFOONNEERR  ddéébbuuttee  aavveecc  llee  ddéémmaarrrraaggee  eeffffeeccttiiff  ddee  sseess  aaccttiivviittééss  
eett  ssee  tteerrmmiinnee  aauu  3311  ddéécceemmbbrree  ddee  llaa  mmêêmmee  aannnnééee  

Article 36 : 

LLee  bbuuddggeett  dduu  FFOONNEERR  eesstt  ddiivviisséé  eenn  bbuuddggeett  
dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  eett  eenn  bbuuddggeett  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt..  
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IIll  eesstt  eexxééccuuttéé  ppaarr  llaa  DDiirreeccttiioonn  GGéénnéérraallee  ssoouuss  llee  
ccoonnttrrôôllee  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn..  

Article 37 :  

AA  llaa  ffiinn  ddee  cchhaaqquuee  eexxeerrcciiccee,,  llee  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  
ffaaiitt  ééttaabblliirr,,  aapprrèèss  iinnvveennttaaiirree  ::  

--  uunn  ééttaatt  dd’’eexxééccuuttiioonn  dduu  bbuuddggeett  eenn  pprréésseennttaanntt  ddaannss  
lleess  ccoolloonnnneess  ssuucccceessssiivveess  ::  

--  lleess  pprréévviissiioonnss  ddeess  rreecceetttteess  eett  ddeess  ddééppeennsseess  ;;  

--  lleess  rrééaalliissaattiioonnss  ddeess  rreecceetttteess  eett  ddeess  ddééppeennsseess  ;;  

--  lleess  ddiifffféérreenncceess  eennttrree  lleess  pprréévviissiioonnss  eett  lleess  
rrééaalliissaattiioonnss..  

--  ddeess  ééttaattss  qquuii  ééttaabblliisssseenntt  uunn  rraappppoorrtt  ddaannss  lleeqquueell  iill  
ffoouurrnniitt  ttoouuss  lleess  éélléémmeennttss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  ll’’aaccttiivviittéé  
dduu  FFOONNEERR  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  ppaasssséé..  CCee  rraappppoorrtt  
ddooiitt  ccllaaiirreemmeenntt  iinnddiiqquueerr  llee  mmooddee  dd’’éévvaalluuaattiioonn  ddee  
ddiifffféérreennttss  ppoosstteess  ddee  ll’’aaccttiiff  dduu  bbiillaann  eett,,  llee  ccaass  
éécchhééaanntt,,  lleess  mmoottiiffss  ppoouurr  lleessqquueellss  lleess  mméétthhooddeess  
dd’’éévvaalluuaattiioonn  pprrééccééddeemmmmeenntt  aaddooppttééeess,,  oonntt  ééttéé  
mmooddiiffiiééeess..  

LLee  bbiillaann,,  lleess  ééttaattss  ffiinnaanncciieerrss  eett  llee  rraappppoorrtt  dduu  CCoonnsseeiill  
dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ssoonntt  mmiiss  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  dduu  CCoollllèèggee  ddeess    

CCoommmmiissssaaiirreess  aauuxx  ccoommpptteess  aauu  pplluuss  ttaarrdd  llee  3311  mmaarrss  ddee  
ll’’aannnnééee  qquuii  ssuuiitt  cceellllee  àà  llaaqquueellllee  iillss  ssee  rraappppoorrtteenntt..  

LLeess  mmêêmmeess  ddooccuummeennttss  ssoonntt  ttrraannssmmiiss  aavveecc  llee  rraappppoorrtt  
ddeess  CCoommmmiissssaaiirreess  aauuxx  ccoommpptteess  aauuxx  AAuuttoorriittééss  ddee  ttuutteellllee  eett  
aauu  PPrreemmiieerr  MMiinniissttrree  aauu  pplluuss  ttaarrdd  llee  3300  aavvrriill  ddee  llaa  mmêêmmee  
aannnnééee..  

TTIITTRREE  VV  ::   DDUU  PPEERRSSOONNNNEELL  

Article 38 : 

LLee  ppeerrssoonnnneell  dduu  FFOONNEERR  eesstt  rrééggii  ppaarr  llee  ddrrooiitt  ccoommmmuunn  
dduu  ttrraavvaaiill..    

LLee  ccaaddrree  oorrggaanniiqquuee  eett  llee  SSttaattuutt  dduu  ppeerrssoonnnneell  dduu  
FFOONNEERR  ssoonntt  ffiixxééss  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  eett  
ssoouummiiss  àà  ll’’aapppprroobbaattiioonn  ddee  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  ttuutteellllee  ddee  
ccoooorrddiinnaattiioonn..  

LLee  ssttaattuutt  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddéétteerrmmiinnee,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  
ggrraaddeess,,  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  rreeccrruutteemmeenntt,,  lleess  rréémmuunnéérraattiioonnss,,  
lleess  rrèègglleess  dd’’aavvaanncceemmeenntt,,  llaa  ddiisscciipplliinnee  eett  lleess  vvooiieess  ddee  
rreeccoouurrss..  

TTIITTRREE  VVII  ::   DDEE  LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEESS  MMAARRCCHHEESS  DDEESS  
TTRRAAVVAAUUXX,,  DDEESS  FFOOUURRNNIITTUURREESS  EETT  DDEESS  SSEERRVVIICCEESS  EETT  

DDUU  RREEGGIIMMEE  FFIISSCCAALL  

CCHHAAPPIITTRREE  II  ::  DDEE  LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDEESS  MMAARRCCHHEESS  DDEESS  
TTRRAAVVAAUUXX,,    DDEESS  FFOOUURRNNIITTUURREESS  EETT  DDEESS  SSEERRVVIICCEESS  

Article 39 : 

LLaa  ppaassssaattiioonn  ddeess  mmaarrcchhééss  ppuubblliiccss  ppaarr  llee  FFOONNEERR  
ss’’eeffffeeccttuuee  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  llééggiissllaattiioonn  eenn  vviigguueeuurr  eenn  llaa  
mmaattiièèrree..  

CCHHAAPPIITTRREE  IIII  ::  DDUU  RREEGGIIMMEE  FFIISSCCAALL  

Article 40 :  

LLee  FFOONNEERR  eesstt  aassssiimmiilléé  àà  ll’’EEttaatt  eenn  mmaattiièèrree  ffiissccaallee..  

TTIITTRREE  VVIIII  ::   DDEE  LLAA  TTUUTTEELLLLEE    

Article 41 : 

LLee  FFOONNEERR  eesstt  ppllaaccéé  ssoouuss  llaa  ttuutteellllee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  dduu  
MMiinniissttrree  aayyaanntt  lleess  FFiinnaanncceess  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss  eett  ssoouuss  
llaa  ttuutteellllee  tteecchhnniiqquuee  ddeess  MMiinniissttrreess  aayyaanntt  rreessppeeccttiivveemmeenntt  lleess  
TTrraavvaauuxx  PPuubblliiccss  eett  lleess  TTrraannssppoorrttss  ddaannss  lleeuurrss  aattttrriibbuuttiioonnss..  

LLeess  AAuuttoorriittééss  ddee  ttuutteellllee  eexxeerrcceenntt  lleeuurrss  ppoouuvvooiirrss  ssoouuss  llaa  
ccoooorrddiinnaattiioonn  dduu  MMiinniissttrree  aayyaanntt  lleess  TTrraavvaauuxx  PPuubblliiccss  ddaannss  
sseess  aattttrriibbuuttiioonnss..  

AA  ccee  ttiittrree,,  llee  MMiinniissttrree  aayyaanntt  lleess  TTrraavvaauuxx  PPuubblliiccss  ddaannss  
sseess  aattttrriibbuuttiioonnss  aaggiitt  ccoonnjjooiinntteemmeenntt  aavveecc  llee  MMiinniissttrree  aayyaanntt  
lleess  FFiinnaanncceess  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss  ppoouurr  ddeess  mmaattiièèrreess  
aaddmmiinniissttrraattiivveess  eett  ccoonnjjooiinntteemmeenntt  aavveecc  llee  MMiinniissttrree  aayyaanntt  lleess  
TTrraannssppoorrttss  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss  ppoouurr  ddeess  mmaattiièèrreess  
tteecchhnniiqquueess..  

Article 42 :  

LLeess  AAuuttoorriittééss  ddee  ttuutteellllee  eexxeerrcceenntt  lleeuurr  ppoouuvvooiirr  ssooiitt  ppaarr  
vvooiiee  dd’’aauuttoorriissaattiioonn  pprrééaallaabbllee  ssooiitt  ppaarr  vvooiiee  dd’’aapppprroobbaattiioonn..  

SSoonntt  nnoottaammmmeenntt  ssoouummiiss  àà  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  pprrééaallaabbllee  ::  

--  lleess  aaccqquuiissiittiioonnss  eett  aalliiéénnaattiioonnss  mmoobbiilliièèrreess  eett  
iimmmmoobbiilliièèrreess  ;;  

--  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ddeess  bbuurreeaauuxx  ttaanntt  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  qquu’’àà  
ll’’ééttrraannggeerr  ;;  

--  lleess  eemmpprruunnttss  eett  pprrêêttss  ;;  

--  lleess  mmaarrcchhééss  ddeess  ttrraavvaauuxx,,  ddeess  ffoouurrnniittuurreess  eett  ddeess  
sseerrvviicceess  dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ééggaall  oouu  ssuuppéérriieeuurr  àà  
550000..000000..000000  ddeess  ffrraannccss  ccoonnggoollaaiiss..  

SSoonntt  nnoottaammmmeenntt  ssoouummiiss  àà  ll’’aapppprroobbaattiioonn  ::  

--  llee  bbuuddggeett  pprréévviissiioonnnneell  dduu  FFOONNEERR  ;;  

--  lleess  rraappppoorrttss  dd’’aaccttiivviittééss  ;;  

--  lleess  ééttaattss  ffiinnaanncciieerrss  ddee  ffiinn  dd’’eexxeerrcciiccee  ;;  

--  llee  ccaaddrree  oorrggaanniiqquuee  eett  llee  ssttaattuutt  dduu  ppeerrssoonnnneell  ;;  

--  llee  RRèègglleemmeenntt  IInnttéérriieeuurr  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn..  

Article 43 : 

LLeess  aauuttoorriittééss  ddee  ttuutteellllee  ppeeuuvveenntt  ffaaiirree  ooppppoossiittiioonn  àà  ttoouuttee  
ddéécciissiioonn  ccoonntteennuuee  ddaannss  lleess  pprrooccèèss  --  vveerrbbaauuxx  dduu  CCoonnsseeiill  
dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn..  

LLoorrssqquuee  ll’’uunnee  ddeess  aauuttoorriittééss  ddee  ttuutteellllee  ffaaiitt  ooppppoossiittiioonn,,  
eellllee  nnoottiiffiiee  cceellllee--ccii  aauu  PPrrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  
eett  aauu  DDiirreecctteeuurr  GGéénnéérraall,,  ssuuiivvaanntt  llee  ccaass  eett  ddrreessssee  uunn  
rraappppoorrtt  aauu  PPrreemmiieerr  MMiinniissttrree..  

SSii  llee  PPrreemmiieerr  MMiinniissttrree  nn’’aa  ppaass  ccoonnffiirrmméé  ll’’ooppppoossiittiioonn  
ddaannss  llee  ddééllaaii  ddee  1155  jjoouurrss  ffrraannccss  àà  ddaatteerr  ddee  llaa  nnoottiiffiiccaattiioonn  
ddoonntt  qquueessttiioonn  àà  ll’’aalliinnééaa  pprrééccèèddeenntt,,  llaa  ddéécciissiioonn  ffrraappppééee  
dd’’ooppppoossiittiioonn  ddeevviieenntt  eexxééccuuttooiirree..  

Article 44 :  

LLeess  aauuttoorriittééss  ddee  ttuutteellllee  oouu  lleeuurrss  ddéélléégguuééss    aassssiisstteenntt  
aavveecc  vvooiixx  ccoonnssuullttaattiivvee,,  aauuxx  rrééuunniioonnss  dduu  CCoonnsseeiill  
dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn..  LLeess  ccoonnvvooccaattiioonnss  aauuxx  rrééuunniioonnss  dduu  
CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  lleeuurr  ssoonntt  aaddrreessssééeess  ddaannss  lleess  
ccoonnddiittiioonnss  pprréévvuueess  àà  ll’’aarrttiiccllee  1111  dduu  pprréésseenntt  DDééccrreett..  
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TTIITTRREE  VVIIIIII  ::   DDEESS  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  RREELLAATTIIVVEESS  AA  LLAA  
PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDUU  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  RROOUUTTIIEERR  EENN  

RRAAPPPPOORRTT  AAVVEECC  LLEE  FFOONNEERR  

Article 45 : 

LLee  FFOONNEERR  ooeeuuvvrree  eenn  ééttrrooiittee  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  llee  
MMiinniissttèèrree  aayyaanntt  lleess  TTrraannssppoorrttss  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss  qquuii  
ffiixxee  lleess  mmooddaalliittééss  dd’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess  nnoorrmmeess  rreellaattiivveess  aauuxx  
ccoonnddiittiioonnss  tteecchhnniiqquueess  ddeess  vvééhhiiccuulleess  aaddmmiiss  àà  llaa  cciirrccuullaattiioonn  
ssuurr  llee  rréésseeaauu  rroouuttiieerr  eenn  ss’’aappppuuyyaanntt  ssuurr  llee  ccoonnttrrôôllee  ddee  
ll’’uussaaggee  ddeess  iinnffrraassttrruuccttuurreess  rroouuttiièèrreess  àà  ttrraavveerrss  ::  

--  ll’’hhoommoollooggaattiioonn  ddee  nnoouuvveeaauuxx  pprroottoottyyppeess  ddeess  
vvééhhiiccuulleess  ;;  

--  llee  ccoonnttrrôôllee  tteecchhnniiqquuee  ppéérriiooddiiqquuee  ddeess  vvééhhiiccuulleess  ;;  

--  llee  ppeessaaggee  rroouuttiieerr  ;;  

--  lleess  bbaarrrriièèrreess  ddee  pplluuiiee  eett  lleess  bbaarrrriièèrreess  ppoonnccttuueelllleess..    

Article 46 : 

SSaannss  pprrééjjuuddiiccee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  LLooii  nn°°  7788--002222  dduu  
3300  aaooûûtt  11997788  ppoorrttaanntt  nnoouuvveeaauu  CCooddee  ddee  llaa  RRoouuttee  eett  ddeess  
LLooiiss  ppaarrttiiccuulliièèrreess,,  lleess  ssaannccttiioonnss  aauuxx  ccoonnttrreevveennaannttss  ssoonntt  
aapppplliiqquuééeess  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess    

- personnes vivant avec le VIH (P.V.V) ainsi que 
l’atténuation de son impact sur le développement ; 

 

aarrttiicclleess  1144  eett  1155  ddee  llaa  LLooii  nn°°  0088//000066--AA  dduu  0077  jjuuiilllleett  22000088  
ppoorrttaanntt  ccrrééaattiioonn  dduu  FFOONNEERR..  

Article 47 : 

SSoouuss  rréésseerrvvee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  1133  ddee  llaa  LLooii  
nn°°  0088//000066--AA  dduu  0077  jjuuiilllleett  22000088  ppoorrttaanntt  ccrrééaattiioonn  dduu  FFOONNEERR,,  
lleess  bbaarrrriièèrreess  ddee  pplluuiiee  eett  lleess  bbaarrrriièèrreess  ppoonnccttuueelllleess  ssoonntt  
ééttaabblliieess  ppoouurr  pprréésseerrvveerr  lleess  rroouutteess  eenn  tteerrrree  oouu  rreevvêêttuueess  ddee  
ddééggrraaddaattiioonnss  ppoouuvvaanntt  rrééssuulltteerr  ddee  llaa  cciirrccuullaattiioonn  ddee  
vvééhhiiccuulleess..  

TTIITTRREE  IIXX  ::   DDEE  LLAA  DDIISSSSOOLLUUTTIIOONN  EETT  DDEE  LLAA  
LLIIQQUUIIDDAATTIIOONN  

Article 48 : 

LLee  FFOONNEERR  ppeeuutt  êêttrree  ddiissssoouutt  ppaarr  DDééccrreett  dduu  PPrreemmiieerr  
MMiinniissttrree  ddéélliibbéérréé  eenn  CCoonnsseeiill  ddeess  MMiinniissttrreess  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  
ddeess  MMiinniissttrreess  aayyaanntt  rreessppeeccttiivveemmeenntt  lleess  TTrraavvaauuxx  PPuubblliiccss,,  
lleess  FFiinnaanncceess  eett  lleess  TTrraannssppoorrttss  ddaannss  lleeuurrss  aattttrriibbuuttiioonnss..  

Article 49 : 

SSoouuss  rréésseerrvvee  dduu  ccaarraaccttèèrree  iinnaalliiéénnaabbllee  ddeess  bbiieennss  
mmeeuubblleess  eett  iimmmmeeuubblleess  ddee  ll’’EEttaabblliisssseemmeenntt  PPuubblliicc,,  llaa  
pprrooccéédduurree  eett  lleess  rrèègglleess  ddee  lliiqquuiiddaattiioonn  dduu  FFOONNEERR  ssoonntt  
ffiixxééeess  ppaarr  llee  DDééccrreett  ddee  ddiissssoolluuttiioonn  dduu  PPrreemmiieerr  MMiinniissttrree..  

TTIITTRREE  XX  ::   DDEESS  DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  AABBRROOGGAATTOOIIRREESS  EETT  
FFIINNAALLEESS  

Article 50 :  

TToouutteess  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  aannttéérriieeuurreess  ccoonnttrraaiirreess  aauu  
pprréésseenntt  DDééccrreett,,  ssoonntt  aabbrrooggééeess..    

Article 51 : 

LLee  MMiinniissttrree  ddeess  IInnffrraassttrruuccttuurreess,,  TTrraavvaauuxx  PPuubblliiccss  eett  
RReeccoonnssttrruuccttiioonn  eesstt  cchhaarrggéé  ddee  ll’’eexxééccuuttiioonn  dduu  pprréésseenntt  
DDééccrreett  qquuii  eennttrree  eenn  vviigguueeuurr  àà  llaa  ddaattee  ddee  ssaa  ssiiggnnaattuurree..  

Fait à Kinshasa, le 24 décembre 2008 

Adolphe MUZITO  

Pierre LUMBI OKONGO 

Ministre des Infrastructures, Travaux Publics et 
Reconstruction 

______ 
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