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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 88/2004 pentru modificarea
∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activit„˛ii
sanitar-veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. I. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 88 din 4 noiembrie 2004 pentru modificarea ∫i
completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 42/2004 privind
organizarea activit„˛ii sanitar-veterinare ∫i pentru siguran˛a
alimentelor, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 1.053 din 12 noiembrie 2004, cu urm„toarele
modific„ri ∫i complet„ri:
1. La articolul I, dup„ punctul 2 se introduce un punct
nou, punctul 21, cu urm„torul cuprins:
î21. Alineatul (1) al articolului 61 va avea urm„torul
cuprins:
«Art. 61. — (1) Autoritatea func˛ioneaz„ ca organ de
specialitate al administra˛iei publice centrale, cu
personalitate juridic„, Ón coordonarea ministrului agriculturii,
p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale.»“
2. La articolul I, dup„ punctul 3 se introduc dou„
puncte noi, punctele 31 ∫i 32, cu urm„torul cuprins:
î31. Alineatul (1) al articolului 66 va avea urm„torul
cuprins:
«Art. 6 6 . — (1) Autoritatea este condus„ de un
pre∫edinte cu rang de secretar de stat ∫i de 2 vicepre∫edin˛i
cu rang de subsecretar de stat, numi˛i prin decizie a
primului-ministru pe o perioad„ de 5 ani.»
3 2 . Dup„ articolul 6 9 se introduce un articol nou,
articolul 610, cu urm„torul cuprins:
«Art. 6 10 . — Membrii Comitetului pentru Produse
Medicinale Veterinare, care func˛ioneaz„ pe l‚ng„ Institutul
pentru Controlul Produselor Biologice ∫i Medicamentelor de
Uz Veterinar, beneficiaz„ de o indemniza˛ie de participare
la ∫edin˛e echivalent„ cu 20% din salariul brut al
directorului institutului, precum ∫i de rambursarea
cheltuielilor de deplasare ∫i cazare.»“
3. La articolul I, dup„ punctul 5 se introduc dou„
puncte noi, punctele 51 ∫i 52, cu urm„torul cuprins:
î5 1. Dup„ alineatul (2) al articolului 19 se introduc
alineatele (3) ∫i (4) cu urm„torul cuprins:
«(3) Func˛ionarea unit„˛ilor de colectare, prelucrare,
procesare, depozitare, transport ∫i valorificare a produselor
∫i subproduselor de origine nonanimal„, stabilite prin ordin
al pre∫edintelui Autorit„˛ii, este permis„ numai dac„ sunt
autorizate ∫i au asigurat„ asisten˛a tehnic„ de specialitate,
Ón condi˛iile legisla˛iei sanitar-veterinare ∫i pentru siguran˛a
alimentelor.»
(4) Asisten˛a tehnic„ de specialitate prev„zut„ la
alin. (3) se asigur„ de personal angajat, Ón condi˛iile legii,
pe perioad„ determinat„, de c„tre direc˛iile sanitar-veterinare
∫i pentru siguran˛a alimentelor jude˛ene ∫i a municipiului
Bucure∫ti, Ón baza tarifelor stabilite conform art. 48.»
5 2. Alineatul (7) al articolului 26 va avea urm„torul
cuprins:

«(7) Plata desp„gubirilor prev„zute la alin. (6) se
asigur„ de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, la valoarea de
Ónlocuire la pre˛ul pie˛ei a animalelor t„iate, ucise sau altfel
afectate, dup„ caz, la suma pierderii suferite de proprietar,
la data c‚nd a avut loc ac˛iunea de lichidare a focarului
de boal„, Ón condi˛ii care se stabilesc prin hot„r‚re a
Guvernului.»“
4. La articolul I punctul 6, titlul capitolului X va avea
urm„torul cuprins:
,,CAPITOLUL X
Cerin˛e sanitar-veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor
privind subprodusele de origine animal„ ∫i nonanimal„
ce nu sunt destinate consumului uman, alte de∫euri
animale ∫i agen˛i patogeni de origine animal„“
5. La articolul I, dup„ punctul 8 se introduce un punct
nou, punctul 81, cu urm„torul cuprins:
î81. Litera a) a alineatului (2) al articolului 48 va avea
urm„torul cuprins:
«a) efectuarea unor ac˛iuni cuprinse Ón Programul
ac˛iunilor de supraveghere, prevenire ∫i control al bolilor la
animale, al celor transmisibile de la animale la om,
protec˛ia animalelor ∫i protec˛ia mediului;»“
6. La articolul I punctul 13, articolul 57 1 va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 57 1 — Proiectele Ón derulare prin Unitatea de
implementare a programelor PHARE din cadrul Ministerului
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, care au ca
beneficiar Autoritatea, vor fi derulate Ón continuare prin
intermediul structurilor specializate ale Ministerului
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale ∫i cofinan˛ate din
bugetul Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale p‚n„ la finalizarea lor.“
7. La articolul I, dup„ punctul 13 se introduc dou„
puncte noi, punctele 131 ∫i 132, cu urm„torul cuprins:
î131. Articolul 58 se abrog„.
132. La punctul 1 al articolului 59, articolul 3 se abrog„.“
8. La articolul I, punctul 15 se abrog„.
9. La articolul II punctul 2, articolul 5 se abrog„.
10. Articolul III se abrog„.
Art. II. — (1) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i
pentru Siguran˛a Alimentelor, prin direc˛iile sanitar-veterinare
∫i pentru siguran˛a alimentelor jude˛ene, respectiv a
municipiului Bucure∫ti, concesioneaz„ activit„˛ile sanitare
veterinare cuprinse Ón anexa nr. 1 la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 446/1999 privind aprobarea concesion„rii unor activit„˛i
sanitare veterinare publice de interes na˛ional ∫i a unor
bunuri proprietate public„ a statului, cu modific„rile
ulterioare.
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(2) Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor va prelua de la Agen˛ia Domeniilor
Statului, pe baz„ de protocol de predare-preluare, Óncheiat
Ón termen de 90 de zile de la intrarea Ón vigoare a
prezentei legi, contractele de concesiune Óncheiate p‚n„ la
data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi.
(3) Œn contractele de concesiune deja Óncheiate
Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor se subrog„ Ón drepturile ∫i obliga˛iile
Agen˛iei Domeniilor Statului Ón ceea ce prive∫te activit„˛ile
sanitar-veterinare de interes na˛ional, prin Óncheierea de
acte adi˛ionale. Agen˛ia Domeniilor Statului r„m‚ne
concedent pentru bunurile imobile aflate Ón administrarea
sa, Ón care Ó∫i desf„∫oar„ activitatea concesionarii
activit„˛ilor sanitar-veterinare publice de interes na˛ional.
(4) Modelul-cadru de studiu de oportunitate, caietul de
sarcini, grila de selec˛ie ∫i instruc˛iunile privind organizarea
∫i desf„∫urarea procedurii de concesionare se aprob„ prin
ordin al pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor.
(5) Œn anexa nr. 1 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 446/1999
privind aprobarea concesion„rii unor activit„˛i sanitare
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veterinare publice de interes na˛ional ∫i a unor bunuri
proprietate public„ a statului, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 265 din 9 iunie 1999, cu
modific„rile ulterioare, dup„ punctul 4 se introduce un
punct nou, punctul 5, cu urm„torul cuprins:
î5. Identificarea ∫i Ónregistrarea bovinelor, ovinelor,
caprinelor ∫i suinelor, p‚n„ la data de 31 decembrie 2006.“
(6) Partea care reglementeaz„ obiectul contractului Ón
contractele de concesiune Óncheiate p‚n„ la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei legi se modific„ corespunz„tor prin act
adi˛ional Óncheiat cu acordul p„r˛ilor. Œn cazul Ón care
concesionarul refuz„ Ón scris semnarea actului adi˛ional,
Autoritatea Na˛ional„ Sanitar„ Veterinar„ ∫i pentru
Siguran˛a Alimentelor, prin direc˛iile sanitar-veterinare ∫i
pentru siguran˛a alimentelor, poate ini˛ia procedura de
concesionare pentru activitatea de identificare ∫i Ónregistrare
a bovinelor, ovinelor, caprinelor ∫i suinelor.
(7) Punerea Ón aplicare a prevederilor prezentului articol
va fi reglementat„ prin ordin al pre∫edintelui Autorit„˛ii
Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor.

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

PRE™EDINTELE SENATULUI

DANIELA POPA

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 17 mai 2005.
Nr. 127.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 88/2004 pentru modificarea
∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 42/2004
privind organizarea activit„˛ii sanitar-veterinare
∫i pentru siguran˛a alimentelor
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 88/2004 pentru modificarea ∫i completarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activit„˛ii sanitarveterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor ∫i se dispune publicarea acestei
legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 13 mai 2005.
Nr. 409.
´
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI

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

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 15/2005 privind unele m„suri
pentru ocuparea prin concurs a func˛iilor publice vacante din cadrul autorit„˛ilor
∫i institu˛iilor publice implicate Ón implementarea angajamentelor asumate prin negocierile
pentru aderarea Rom‚niei la Uniunea European„
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a

a) autorit„˛ile ∫i institu˛iile publice Ón organigrama c„rora

Guvernului nr. 15 din 3 martie 2005 privind unele m„suri

se afl„ postul scos la concurs au obliga˛ia s„ solicite avizul

pentru ocuparea prin concurs a func˛iilor publice vacante

Agen˛iei Na˛ionale a Func˛ionarilor Publici cu cel pu˛in

din cadrul autorit„˛ilor ∫i institu˛iilor publice implicate Ón

20 de zile Ónainte de data sus˛inerii concursului;

implementarea angajamentelor asumate prin negocierile

b) Agen˛ia Na˛ional„ a Func˛ionarilor Publici are obliga˛ia

pentru aderarea Rom‚niei la Uniunea European„, publicat„

s„ emit„ avizul prev„zut la lit. a) ∫i s„ transmit„ numele,

Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 205 din

prenumele ∫i func˛ia de˛inut„ de reprezentantul acesteia Ón

10 martie 2005, cu urm„toarele modific„ri:

comisia de concurs, Ón termen de 5 zile de la data primirii

1. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — Prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ se aplic„
p‚n„ la data de 15 octombrie 2005, pentru cazurile
prev„zute la art. 42 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor
salariale ∫i a altor drepturi ale func˛ionarilor publici pentru
anul 2005.“
2. Articolul 2 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 2. — Prin derogare de la prevederile art. 51
alin. (4) din Legea

nr. 188/1999 privind Statutul

func˛ionarilor publici, republicat„, cu modific„rile ulterioare,

solicit„rii;
c) autoritatea sau institu˛ia public„ organizatoare a
concursului are obliga˛ia de a constitui comisia de concurs
∫i comisia de solu˛ionare a contesta˛iilor cu cel pu˛in
10 zile Ónainte de data sus˛inerii concursului;
d) autoritatea sau institu˛ia public„ Ón organigrama c„reia
se afl„ postul scos la concurs are obliga˛ia de a afi∫a la
sediul s„u, de a publica Ón pres„ ∫i, acolo unde exist„, pe
pagina de Internet condi˛iile de desf„∫urare a concursului,
condi˛iile de participare la concurs, bibliografia ∫i actele
solicitate candida˛ilor pentru dosarul de Ónscriere cu cel
pu˛in 15 zile Ónainte de data sus˛inerii concursului;

condi˛iile de desf„∫urare a concursurilor organizate de

e) candida˛ii depun la secretariatul comisiei de concurs

autorit„˛ile ∫i institu˛iile publice prev„zute la art. 1 se

dosarul de concurs Ón termen de 5 zile de la data

public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a III-a, cu

public„rii anun˛ului prev„zut la lit. d);

cel pu˛in 15 zile Ónainte de data desf„∫ur„rii concursului.“

f) comisia de concurs are obliga˛ia de a selecta

3. Articolul 3 va avea urm„torul cuprins:

dosarele de concurs pe baza Óndeplinirii condi˛iilor de

îArt. 3. — Procedura de organizare ∫i desf„∫urare a

participare la concurs, Ón termen de maximum 5 zile de la

concursurilor este prev„zut„ de Hot„r‚rea Guvernului

data expir„rii termenului prev„zut la lit. e);

nr. 1.209/2003 privind organizarea ∫i dezvoltarea carierei

g) actul administrativ de numire se emite Ón termen de

func˛ionarilor publici, cu modific„rile ulterioare, cu

cel mult 3 zile lucr„toare de la data la care candidatul a

urm„toarele excep˛ii:

fost declarat admis.“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

DANIELA POPA

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 17 mai 2005.
Nr. 130.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 15/2005
privind unele m„suri pentru ocuparea prin concurs a func˛iilor publice vacante
din cadrul autorit„˛ilor ∫i institu˛iilor publice implicate Ón implementarea angajamentelor
asumate prin negocierile pentru aderarea Rom‚niei la Uniunea European„
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 15/2005 privind
unele m„suri pentru ocuparea prin concurs a func˛iilor
publice vacante din cadrul autorit„˛ilor ∫i institu˛iilor publice

implicate Ón implementarea angajamentelor asumate prin
negocierile pentru aderarea Rom‚niei la Uniunea
European„ ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 13 mai 2005.
Nr. 412.
´
PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 8/2005 privind modificarea
∫i completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorit„˛ilor administra˛iei publice locale
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 8 din 24 februarie 2005 privind modificarea
∫i completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea

autorit„˛ilor administra˛iei publice locale, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 175 din 1 martie
2005.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

DANIELA POPA

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 17 mai 2005.
Nr. 131.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 8/2005
privind modificarea ∫i completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorit„˛ilor
administra˛iei publice locale
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 8/2005 privind
modificarea ∫i completarea Legii nr. 67/2004 pentru

alegerea autorit„˛ilor administra˛iei publice locale ∫i se
dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 13 mai 2005.
Nr. 413.
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ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Regulamentului de organizare ∫i func˛ionare
a Consiliului Superior al Magistraturii
Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 155 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Ón temeiul dispozi˛iilor art. 39 alin. (1) ∫i ale art. 63 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al
Magistraturii,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii

h o t „ r „ ∫ t e:

Art. I. — Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a
Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hot„r‚rea
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 166 din
30 septembrie 2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 890 din 30 septembrie 2004, se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 14 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 14. — (1) Activitatea de secretariat a Consiliului
este asigurat„ de Serviciul sinteze ∫i preg„tirea lucr„rilor
∫edin˛elor Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Lucr„rile fiec„rei ∫edin˛e se Ónregistreaz„ ∫i se
consemneaz„ Óntr-un proces-verbal Óntocmit de o persoan„
din cadrul serviciului prev„zut la alin. (1), semnat de
magistratul care a prezidat ∫edin˛a.“
2. Articolul 60 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 60 — Din aparatul tehnic administrativ al Consiliului
fac parte:
1. Direc˛ia resurse umane ∫i organizare, alc„tuit„ din:
a) Serviciul resurse umane pentru instan˛ele judec„tore∫ti;
b) Serviciul resurse umane pentru parchete;
c) Serviciul organizarea instan˛elor ∫i parchetelor;
d) Serviciul recrutare, formare ∫i perfec˛ionare profesional„.
2. Direc˛ia economic„ ∫i administrativ, alc„tuit„ din:
a) Serviciul salarizare ∫i buget;
b) Serviciul administrativ ∫i aprovizionare.
3. Direc˛ia inspec˛iei generale
4. Direc˛ia legisla˛ie, contencios, documentare ∫i rela˛ii
cu publicul, alc„tuit„ din:
a) Serviciul legisla˛ie, contencios ∫i documentare;
b) Biroul de rela˛ii cu publicul.
5. Serviciul sinteze ∫i preg„tirea lucr„rilor ∫edin˛elor
Consiliului Superior al Magistraturii
6. Serviciul de integrare european„ ∫i rela˛ii
interna˛ionale
7. Biroul de audit public intern
8. Biroul de informare public„ ∫i rela˛ii cu presa
9. Biroul de informatic„.“
3. La articolul 62, litera a) se abrog„.
4. La articolul 63, litera a) se abrog„.
5. Articolul 67 se completeaz„ cu literele p), r), s) ∫i ∫),
cu urm„torul cuprins:
îp) ˛ine eviden˛a posturilor vacante din aparatul tehnic
administrativ al Consiliului;
r) efectueaz„ lucr„ri privind acordarea unor drepturi de
personal celor care Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón aparatul
tehnic administrativ al Consiliului;
s) efectueaz„ lucr„rile necesare Ón vederea numirii
personalului Ón aparatul tehnic administrativ al Consiliului ∫i
asigur„ ˛inerea la zi a dosarelor personale, prin
introducerea tuturor actelor ∫i documentelor necesare;
∫) efectueaz„ lucr„rile necesare Ón vederea promov„rii
personalului din aparatul tehnic administrativ al Consiliului.“

6. Punctul 3 al capitolului VII va avea urm„torul
cuprins:
îDirec˛ia inspec˛iei generale“.
7. Articolul 70 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 70. — (1) Direc˛ia inspec˛iei generale Óndepline∫te,
potrivit legii, atribu˛ii de verificare, inspec˛ie ∫i control Ón
toate domeniile specifice de activitate, sub coordonarea ∫i
controlul Consiliului, ale pre∫edintelui ∫i ale vicepre∫edintelui
acestuia.
(2) Œn cadrul Direc˛iei inspec˛iei generale func˛ioneaz„
inspectori generali numi˛i de Plenul Consiliului dintre
magistra˛ii care au cel pu˛in 10 ani vechime Ón magistratur„
∫i care Óndeplinesc celelalte condi˛ii prev„zute de lege
pentru promovarea Ón func˛ii de conducere.“
8. Punctul 4 al capitolului VII va avea urm„torul
cuprins:
îDirec˛ia legisla˛ie, contencios, documentare ∫i rela˛ii cu
publicul“.
9. Articolul 73 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 73. — Biroul de rela˛ii cu publicul are urm„toarele
atribu˛ii:
a) prime∫te, Ónregistreaz„, solu˛ioneaz„ peti˛iile ∫i
expediaz„ r„spunsurile c„tre peti˛ionari;
b) Ónainteaz„ peti˛iile c„tre compartimentele de
specialitate ale Consiliului sau alte institu˛ii, Ón func˛ie de
obiectul acestora;
c) Óntocme∫te raportul semestrial privind activitatea de
solu˛ionare a peti˛iilor;
d) desf„∫oar„ activit„˛i de audien˛„ ∫i colaboreaz„ cu
celelalte compartimente Ón vederea rezolv„rii problemelor
ridicate de peten˛i.“
10. Punctul 5 al capitolului VII va avea urm„torul
cuprins:
îServiciul sinteze ∫i preg„tirea lucr„rilor ∫edin˛elor
Consiliului Superior al Magistraturii“.
11. Articolul 74 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 74. — Serviciul sinteze ∫i preg„tirea lucr„rilor
∫edin˛elor Consiliului Superior al Magistraturii are
urm„toarele atribu˛ii:
a) asigur„ organizarea ∫edin˛elor Plenului ∫i sec˛iilor
Consiliului;
b) asigur„ redactarea ∫i comunicarea Ón vederea
public„rii pe pagina de Internet a Consiliului a ordinii de zi
a ∫edin˛elor Consiliului;
c) Óntocme∫te ∫i redacteaz„ referatele privind Óndeplinirea
condi˛iilor legale pentru ocuparea de c„tre magistra˛i a
func˛iilor de conducere;
d) asigur„ redactarea ∫i comunicarea hot„r‚rilor
adoptate de Plen ∫i de sec˛ii, precum ∫i comunicarea
acestora Ón vederea public„rii pe pagina de Internet a
Consiliului, conform legii;
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e) asigur„, Óntocme∫te ∫i comunic„ r„spunsurile la
cererile ∫i pl‚ngerile adresate Consiliului, care constituie
punct pe ordinea de zi a Plenului ∫i sec˛iilor;
f) asigur„ redactarea stenogramelor ∫i a proceselorverbale de ∫edin˛„;
g) Ónainteaz„, Ón cel mult 20 de zile, Pre∫edintelui
Rom‚niei, hot„r‚rile privind propunerile de numire Ón func˛ia
de magistrat ∫i de eliberare din func˛ia de magistrat, Ón
vederea emiterii decretului de numire, respectiv de
eliberare din func˛ie;
h) Ónainteaz„, Ón cel mult 3 luni de la data valid„rii
examenului de capacitate, Pre∫edintelui Rom‚niei,
hot„r‚rea Consiliului privind propunerile de numire Ón
func˛ie a magistra˛ilor declara˛i reu∫i˛i la examenul de
capacitate;
i) asigur„ arhivarea Ón registre speciale a eviden˛ei
lucr„rilor Plenului ∫i ale sec˛iilor;
j) asigur„ redactarea ∫i transmiterea hot„r‚rilor luate de
Consiliu cu privire la punctele de vedere solicitate pe
probleme juridice de c„tre autorit„˛ile ∫i institu˛iile publice
interesate, precum ∫i de compartimentele Consiliului;
k) transmite Regiei Autonome «Monitorul Oficial»
hot„r‚rile Consiliului, Ón vederea public„rii, potrivit legii;
l) Óntocme∫te statistici cu privire la activitatea Plenului ∫i
sec˛iilor;
m) elaboreaz„ raportul anual privind activitatea
Consiliului;
n) Óndepline∫te rolul de colegiu redac˛ional al Buletinului
Oficial al Consiliului;
o) colaboreaz„ cu Biroul de informatic„ Ón vederea
conceperii de programe care s„ permit„ exploatarea bazei
de date privind activitatea Consiliului.“
12. Punctul 6 al capitolului VII va avea urm„torul
cuprins:
îServiciul de integrare european„ ∫i rela˛ii interna˛ionale“.
13. Articolul 75 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 75. — Serviciul de integrare european„ ∫i rela˛ii
interna˛ionale are urm„toarele atribu˛ii:
a) asigur„ rela˛ia cu institu˛iile Uniunii Europene, pe
domeniile specifice de activitate ale Consiliului;
b) monitorizeaz„ Óndeplinirea angajamentelor externe Ón
procesul de aderare la Uniunea European„, Ón domeniul
s„u de competen˛e;
c) centralizeaz„ datele statistice primite de la instan˛e ∫i
parchete, Ón vederea Óntocmirii unor rapoarte de progrese
realizate Ón procesul de aderare;
d) dezvolt„ rela˛ii bilaterale ale Consiliului, ale Institutului
Na˛ional al Magistraturii ∫i ale ™colii Na˛ionale de Grefieri
cu structuri similare din alte ˛„ri ∫i organizeaz„ schimburi
de experien˛„ pentru magistra˛i ∫i personalul tehnic;
e) organizeaz„ conferin˛e ∫i seminarii pe probleme de
reforma justi˛iei, cu participare interna˛ional„;
f) elaboreaz„ lucr„ri (discursuri, alocu˛iuni ∫i alte
materiale) pentru preg„tirea particip„rii pre∫edintelui,
vicepre∫edintelui, membrilor Consiliului, secretarului general,
secretarului general adjunct ∫i personalului din aparatul
propriu al Consiliului la reuniuni ∫i vizite interna˛ionale,
precum ∫i pentru preg„tirea vizitelor ∫i reuniunilor
interna˛ionale pe care pre∫edintele Consiliului le g„zduie∫te;
g) elaboreaz„ materiale de promovare a imaginii
Consiliului Ón alte state;
h) elaboreaz„ studii de drept comparat, av‚nd
posibilitatea Ónfiin˛„rii unei reviste de rela˛ii interna˛ionale,
cu participarea unor exper˛i str„ini, care s„ asigure o mai
bun„ Ón˛elegere a rolului Consiliului;
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i) avizeaz„ propuneri de deplas„ri Ón str„in„tate ale
membrilor Consiliului, ale personalului din aparatul tehnic,
precum ∫i ale judec„torilor ∫i procurorilor;
j) deruleaz„ procedurile de programe finan˛ate prin
PHARE, ce au ca beneficiar Consiliul;
k) deruleaz„ procedurile de programe finan˛ate prin
Banca Mondial„ ∫i al˛i donatori interna˛ionali, ce au ca
beneficiar Consiliul;
l) efectueaz„ lucr„rile necesare asigur„rii managementului proiectelor PHARE prin intermediul Unit„˛ii de
implementare a proiectelor.“
14. Punctul 7 al capitolului VII va avea urm„torul
cuprins:
îBiroul de audit public intern“.
15. Articolul 73 devine articolul 76.
16. Articolul 74 devine articolul 77.
17. Articolul 75 devine articolul 78.
18. Punctul 8 al capitolului VII va avea urm„torul
cuprins:
îBiroul de informare public„ ∫i rela˛ii cu presa“.
19. Articolul 76 devine articolul 79 ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 79. — Biroul de informare public„ ∫i rela˛ii cu
presa func˛ioneaz„ Ón subordinea pre∫edintelui Consiliului ∫i
are urm„toarele atribu˛ii:
a) solu˛ioneaz„ cererile formulate Ón temeiul Legii
nr. 544/2001;
b) comunic„ din oficiu informa˛iile de interes public
prev„zute de lege;
c) organizeaz„ puncte de informare-documentare;
d) redacteaz„ ∫i asigur„ publicarea buletinului informativ
anual;
e) redacteaz„ ∫i asigur„ publicarea raportului periodic
de activitate;
f) informeaz„ pre∫edintele Consiliului cu privire la
aspecte semnificative ce vizeaz„ justi˛ia, difuzate prin
mass-media, iar din Óns„rcinarea pre∫edintelui comunic„
presei puncte de vedere oficiale;
g) redacteaz„ comunicate de pres„ pe probleme de
interes care sunt de competen˛a Consiliului, organiz‚nd
conferin˛e de pres„ ori de c‚te ori este necesar;
h) furnizeaz„ ziari∫tilor prompt ∫i complet orice
informa˛ie de interes public care prive∫te activitatea
Consiliului;
i) efectueaz„ sau particip„ la elaborarea unor studii,
evalu„ri, lucr„ri de sintez„ privind reflectarea activit„˛ii
Consiliului Ón mass-media;
j) elaboreaz„ prognoze privind aspecte din activitatea
Consiliului ce urmeaz„ s„ fie reflectate Ón mass-media;
k) acord„ acredit„ri ziari∫tilor ∫i reprezentan˛ilor
mijloacelor de informare Ón mas„;
l) informeaz„ ∫i asigur„ accesul ziari∫tilor la activit„˛ile
∫i ac˛iunile de interes public organizate de Consiliu.“
20. Dup„ punctul 8 al capitolului VII se introduce
punctul 9, care va avea urm„torul cuprins:
îBiroul de informatic„“.
21. Articolul 80 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 80. — Biroul de informatic„ are urm„toarele
atribu˛ii:
a) particip„ la punerea Ón practic„ ∫i la actualizarea
strategiei de informatizare a sistemului judiciar, Ón
concordan˛„ cu dezvoltarea tehnologiei informa˛iei ∫i cu
sarcinile care revin Consiliului, potrivit legii;
b) colaboreaz„ cu compartimentele din cadrul Consiliului
pentru Óndeplinirea sarcinilor ce Ói revin;
c) aplic„ Ón practic„ tehnici ∫i metode noi de exploatare,
administrare ∫i Óntre˛inere a produselor ∫i serviciilor
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informatice, Ón vederea dezvolt„rii unui sistem informatic
juridic eficient;
d) elaboreaz„ norme, proceduri de utilizare, protec˛ie ∫i
securitate ∫i coordoneaz„ administrarea ∫i exploatarea
eficient„, sigur„ ∫i securizat„ a produselor ∫i serviciilor
informatice;
e) proiecteaz„ ∫i elaboreaz„ specifica˛iile tehnice ∫i
propune spre achizi˛ionare aplica˛ii informatice ∫i baze de
date, implementeaz„ ∫i coordoneaz„ exploatarea acestora
Ón sistemul informatic al Consiliului;
f) ˛ine eviden˛a specific„ a dot„rii cu produse ∫i servicii
informatice Ón cadrul Consiliului (loca˛ie echipamente,
utilizatori, licen˛e, versiuni ale sistemelor de operare ∫i ale
aplica˛iilor informatice etc.);
g) face propuneri Ón vederea stabilirii obiectivelor de
investi˛ii privind produsele ∫i serviciile informatice, Ón
conformitate cu strategia de informatizare a sistemului
juridic;
h) particip„ la elaborarea specifica˛iilor tehnice din
cadrul documenta˛iei de achizi˛ie ∫i la evaluarea tehnic„ a
ofertelor Ón procedurile de achizi˛ionare de produse ∫i
servicii informatice pentru sistemul informatic al Consiliului;
i) particip„ la recep˛ionarea produselor ∫i serviciilor
achizi˛ionate ∫i la derularea contractelor de achizi˛ie a
produselor ∫i serviciilor informatice pentru sistemul
informatic al Consiliului;

j) asigur„ leg„tura cu unit„˛ile de service ∫i reprezint„
institu˛ia Ón rela˛iile cu acestea, pentru men˛inerea Ón stare
de func˛ionare a produselor ∫i serviciilor informatice din
sistemul informatic al Consiliului;
k) asigur„ asisten˛„ tehnic„ de specialitate pentru
eficientizarea exploat„rii produselor ∫i serviciilor informatice
Ón cadrul Consiliului;
l) intervine operativ, Ómpreun„ cu unit„˛ile de service, ∫i
˛ine eviden˛a interven˛iilor acestora pentru a asigura
func˛ionarea permanent„ a produselor ∫i serviciilor
informatice din cadrul Consiliului;
m) asigur„ asisten˛a tehnic„ pentru publicarea pe
pagina de Internet a Consiliului a informa˛iilor ∫i a
documentelor a c„ror publicare este prev„zut„ de lege sau
de regulamente, elaborate de diverse compartimente ale
Consiliului ∫i aprobate spre publicare de conducerea
Consiliului.“
22. Articolul 83 devine articolul 81.
23. Articolul 84 devine articolul 82.
24. Articolul 85 devine articolul 83.
25. Articolul 86 devine articolul 84.
26. Articolele 87 ∫i 88 se abrog„.
Art. II. — Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 166/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile aduse prin
prezenta hot„r‚re, va fi republicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.

Pre∫edintele Consiliului Superior al Magistraturii,
judec„tor dr. Dan Lupa∫cu

Bucure∫ti, 4 mai 2005.
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