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LEGI ȘI DECRETE
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002
privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare,
ordine publică și siguranță națională
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
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naționale, semnat între o autoritate contractantă și un
contractant și care depășește pragul valoric prevăzut la art. 5;
e) contractant — orice ofertant care poate fi persoană juridică
străină, reprezentant al unei persoane juridice străine în
România sau un intermediar pentru produse, servicii sau lucrări,
provenind de pe piața externă, căruia i se atribuie contractul de
achiziție în urma aplicării uneia dintre procedurile prevăzute de
legislația română în vigoare;
......................................................................................
l) valoarea efectivă a unei tranzacții prin compensare —
valoarea adăugată local a tranzacției prin compensare, respectiv
valoarea nominală probată de către contractant, confirmată de
operatorul economic sau de instituția publică din România cu
care s-a derulat operațiunea compensatorie și acceptată de
Agenție, din care se scad, dacă este cazul:
— valoarea acceptată a materiilor prime, materialelor,
produselor, subansamblelor sau serviciilor achiziționate de pe
piața externă și încorporate în produsul finit;
— profitul corespunzător realizat de contractant, beneficiarul
român și/sau de entitatea eligibilă, transferat în afara țării după
plata impozitelor și taxelor legale;
— alte plăți aferente tranzacției, de tipul redevențelor sau
licențelor, transferate în afara țării, după plata impozitelor și
taxelor legale;”.
4. La articolul 4, după litera d) se introduce o literă nouă,
litera d1), cu următorul cuprins:
„d1) acord-cadru — înțelegerea scrisă intervenită între una
sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți
operatori economici, al cărei scop este stabilirea
elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna contractele de
achiziție publică ce urmează a fi atribuite într-o perioadă dată, în
mod special în ceea ce privește prețul și, după caz, cantitățile
avute în vedere;”.
5. La articolul 4, după litera r) se introduc două noi litere,
literele s) și t), cu următorul cuprins:
„s) cumpărare de pe piața externă — totalitatea operațiunilor
comerciale de import și/sau achizițiile intracomunitare de bunuri
și servicii dintr-un stat membru în România;
t) vânzare pe piața externă — totalitatea operațiunilor
comerciale de export și/sau livrările intracomunitare de bunuri
și servicii din România către un stat membru.”
6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
„Art. 5. — (1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se
aplică pentru îndeplinirea obligației de compensare rezultate din
atribuirea unui contract de achiziție de pe piața externă de
produse, servicii sau lucrări necesare domeniului apărării, ordinii
publice și siguranței naționale, a cărui valoare depășește,
individual sau cumulat, 3 milioane de euro.
(2) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și
în cazul în care un operator economic român, pentru realizarea
obiectului unui contract de achiziție în domeniul apărării, ordinii
publice și siguranței naționale, cumpără de pe piața externă
produse, servicii sau lucrări a căror valoare depășește,
individual sau cumulat, 3 milioane de euro.
(3) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică
pentru îndeplinirea obligației de compensare rezultate din
încheierea unui acord-cadru privind achiziția de pe piața externă
de produse, servicii sau lucrări necesare domeniului apărării,
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Art. I. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189 din
12 decembrie 2002 privind operațiunile compensatorii
referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare,
ordine publică și siguranță națională, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 354/2003, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:
1. La articolul 3, litera c) va avea următorul cuprins:
„c) creșterea aportului de valută prin vânzarea pe piața
externă de produse ale industriei de apărare și a altor produse
și servicii ale economiei românești și/sau prin investiții de capital
străin;”.
2. La articolul 4 litera b), liniuțele a doua și a opta vor
avea următorul cuprins:
„— subcontractarea — acea formă de compensare prin care
un operator economic român produce o parte sau o componentă
a echipamentului, produsului sau serviciului care face obiectul
contractului de achiziție și/sau prestează servicii care contribuie
la implementarea și/sau exploatarea în bune condiții a
echipamentelor, produselor sau serviciilor achiziționate;
....................................................................................
— donarea de utilaje, echipamente, standuri de probă, piese
și subansambluri de schimb pentru realizarea sau întreținerea
produselor contractate în România sau care să permită
întreținerea, exploatarea și/sau dezvoltarea obiectului
contractului de achiziție;”.
3. La articolul 4, literele c), d), e) și l) vor avea următorul
cuprins:
„c) operațiuni compensatorii indirecte — compensațiile
economice care nu sunt legate de echipamentele, tehnica,
tehnologia, materialele, produsele sau serviciile care fac obiectul
contractului de achiziție. Operațiunile compensatorii indirecte se
pot realiza în următoarele forme:
— vânzarea pe piața externă de produse și servicii ale
economiei românești care nu sunt legate de obiectul contractului
de achiziții;
— asistență în marketing — activități de sprijinire a
operatorilor economici români în pătrunderea pe piețele externe;
— asistență financiară — activități legate de furnizarea sau
sprijinirea obținerii de fonduri pentru un operator economic
român, în vederea efectuării de vânzări pe piața externă;
— alte activități în domenii care nu sunt legate de produsul,
serviciul sau lucrarea achiziționată, precum: transferul de
tehnologie și know-how, cooperare în cercetare și dezvoltare,
noi investiții, înființarea de companii mixte, asistență pentru
crearea de noi locuri de muncă, asistență pentru întreprinderi
mici și mijlocii;
— investiții — participarea la constituirea sau la majorarea
capitalului social al unei societăți comerciale, persoană juridică
română, dobândirea, inclusiv în cadrul procesului de privatizare,
de la o persoană fizică sau juridică română, de acțiuni la o
societate comercială, persoană juridică română, cu condiția ca
nivelul participării să nu fie inferior cotei care asigură cel puțin
poziția de acționar semnificativ, potrivit legii și eventualelor
cerințe ale Agenției;
d) contract de achiziție — contractul de achiziție de produse
și/sau servicii în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței
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(3) Depășirile obligațiilor de compensare se mențin în contul
ordinii publice și siguranței naționale a căror valoare depășește,
contractantului pe o perioadă de maximum 2 ani de la încetarea
individual sau cumulat, 3 milioane de euro.
(4) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și acordului de compensare.”
10. La articolul 44, litera b) va avea următorul cuprins:
în cazul în care un operator economic român, pentru realizarea
„b) efectuarea unei achiziții de produse, servicii sau lucrări
obiectului unui acord-cadru în domeniul apărării, ordinii publice
și siguranței naționale, cumpără de pe piața externă produse, în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, a
servicii sau lucrări a căror valoare depășește, individual sau căror valoare depășește 3 milioane de euro, cu eludarea sau
încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.”
cumulat, 3 milioane de euro.”
11. După articolul 49 se introduce un nou articol,
7. La articolul 6, după alineatul (1) se introduc două noi
articolul
491, cu următorul cuprins:
1
2
alineate, alineatele (1 ) și (1 ), cu următorul cuprins:
1. — (1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență
„Art.
49
1
,,(1 ) Valoarea obligației de compensare în cazul contractului
se
aplică
și
în cazul încheierii de către autoritatea contractantă
de achiziție semnat cu un operator economic român se
de
acorduri-cadru
în domeniul apărării, ordinii publice și
calculează la valoarea fără taxa pe valoarea adăugată (TVA) a
siguranței
naționale
cu
unul sau mai mulți contractanți.
contractului de achiziție.
(2) Condițiile de semnare, derulare, creditare, stabilirea
(12) Valoarea obligației de compensare în cazul acorduluiduratei, constituirea garanției de bună execuție, restricțiile și
cadru trebuie să fie cel puțin 80% din valoarea cumulată a
limitările aplicabile în cazul acordurilor de compensare aferente
contractelor de achiziție atribuite în baza acordului-cadru.”
acordurilor-cadru se stabilesc prin normele de aplicare a
8. La articolul 31, alineatul (3) va avea următorul cuprins: prezentei ordonanțe de urgență.”
„(3) În momentul în care creditul acumulat este egal cu
Art. II. — În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare
valoarea obligației de compensare, contractantul și-a îndeplinit a prezentei legi, Agenția de Compensare pentru Achiziții de
în totalitate obligația, în condițiile stabilite prin normele de Tehnică Specială va elabora și supune spre adoptare
aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.”
Guvernului propunerile de modificare a normelor metodologice
9. Articolul 32 va avea următorul cuprins:
de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului
„Art. 32. — (1) Îndeplinirea obligațiilor contractantului se nr. 189/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea
urmărește separat pe categorii de operațiuni compensatorii.
nr. 354/2003, cu modificările și completările ulterioare.
(2) În cazul în care valoarea totală obținută în final în cadrul
Art. III. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2002,
uneia dintre cele două categorii de operațiuni compensatorii publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din
depășește valoarea totală a angajamentului prevăzută în acord 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări și completări prin
pentru respectiva categorie, valoarea excedentară poate fi Legea nr. 354/2003, cu modificările și completările ulterioare,
creditată în contul contractantului, la cererea acestuia, cu scopul precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta
îndeplinirii angajamentelor sale pentru cealaltă categorie de lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I,
dându-se textelor o nouă numerotare.
operațiuni compensatorii.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din
Constituția României, republicată.
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București, 3 decembrie 2007.
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DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002
privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele
de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică
și siguranță națională
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia
României, republicată,
Preşedintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile
compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine
publică și siguranță națională şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
PRE EDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
Bucureşti, 30 noiembrie 2007.
Nr. 1.032.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect
la nivelul unităților administrativ-teritoriale județene și locale
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
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Art. 1. — Prezenta lege are următoarele scopuri:
a) crearea cadrului instituțional pentru sprijinirea și
impulsionarea autorităților administrației publice locale pentru a
accesa mai ușor fonduri internaționale de finanțare pentru
dezvoltare și modernizare;
b) facilitarea promovării programelor de finanțare
internațională și a diseminării rezultatelor pentru proiectele
implementate cu succes în România, cu un înalt nivel de
profesionalism;
c) crearea condițiilor pentru o mai eficientă folosire a
resurselor la nivelul unităților administrativ-teritoriale, în mod
special pentru proiecte cu finanțare internațională;
d) creșterea capacității administrative a autorităților publice
locale pentru accesarea fondurilor internaționale pentru
dezvoltare și modernizare;
e) eficientizarea proceselor de implementare a proiectelor.
Art. 2. — Prevederile prezentei legi se aplică în cadrul
unităților administrativ-teritoriale la nivelul autorităților
administrației publice locale sau județene, precum și la instituțiile
și serviciile publice aflate sub autoritatea sau subordinea
acestora.
Art. 3. — În sensul prezentei legi, următoarele expresii se
definesc astfel:
a) management de proiect — metodologia de inițiere,
promovare, conducere, monitorizare și evaluare a proiectelor,
conform normelor metodologice proprii acestui domeniu și
standardelor internaționale ale asociațiilor profesionale de profil
recunoscute la nivel mondial;
b) proiect cu finanțare internațională — proiectul ce
beneficiază în implementarea sa de finanțare totală sau parțială
din fonduri ale programelor de finanțare ale Uniunii Europene
sau din partea altor organisme de finanțare internaționale.

Art. 6. — Autoritățile administrației publice locale și județene,
instituțiile și serviciile publice de sub autoritatea sau subordinea
acestora acționează pentru încurajarea formării profesionale în
domeniul managementului de proiect a unor categorii
selecționate de funcționari publici pentru ca aceștia să lucreze
în mod competent și calificat în proiectele cu finanțare
internațională care se derulează la nivel județean sau local.
Art. 7. — (1) La nivelul autorităților administrației publice
locale și județene, precum și la nivelul instituțiilor și serviciilor
publice de sub autoritatea sau subordinea acestora, pentru
inițierea și derularea proiectelor cu finanțare internațională, se
vor înființa structuri cu specialiști în managementul de proiect,
după cum urmează:
a) la nivelul consiliilor județene se înființează câte un serviciu
de specialitate pentru proiecte cu finanțare internațională;
b) la nivelul consiliilor locale din municipii, orașe și sectoarele
municipiului București se înființează câte un birou de specialitate
pentru proiecte cu finanțare internațională.
(2) Prin asociere între consiliile locale ale comunelor se
înființează câte un birou de specialitate pentru proiecte cu
finanțare internațională.
Art. 8. — Autoritățile administrației publice locale, precum și
conducătorii instituțiilor și serviciilor de sub autoritatea sau
subordinea acestora prevăd în structurile de organizare și statul
de funcții posturi corespunzătoare pentru specialiști în
managementul de proiect în număr minim, prevăzut la art. 7.
Art. 9. — Autoritățile administrației publice locale și județene
și conducătorii instituțiilor și serviciilor de sub autoritatea sau
subordinea acestora asigură fondurile necesare și condițiile
organizatorice pentru înființarea departamentelor specializate
pentru inițierea și derularea proiectelor cu finanțare
internațională.
Art. 10. — (1) Încadrarea specialiștilor în managementul de
proiect se face pe funcții de funcționar public sau prin contract,
după preferință și ținându-se cont de condițiile locale concrete,
atât la nivelul structurilor autorităților administrației publice
locale, cât și la nivelul instituțiilor și serviciilor de sub autoritatea
sau subordinea acestora.
(2) Salariul de bază individual al unui specialist în funcția de
consilier-manager de proiect se stabilește de către primar,
președintele consiliului județean sau primarul general al
municipiului București, în condițiile legii, în funcție de tipul unității
administrativ-teritoriale și de atribuțiile stabilite în fișa postului,
conform poziției 1 din anexa nr. II C la Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de
bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar,
aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările și completările
ulterioare.
(3) Pentru activitatea desfășurată, specialiștii pregătiți în
managementul de proiect cu finanțare internațională vor
beneficia de majorarea cu 75% a salariilor de bază față de cele
prevăzute de lege.

ce

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

CAPITOLUL II
Procedura
Art. 4. — Proiectele derulate la nivelul unităților administrativteritoriale de autoritățile publice locale, instituțiile și serviciile
publice de sub autoritatea sau subordinea acestora utilizează
metodologii de management de proiect adecvate fiecărei
categorii de proiecte care se derulează cu bani publici și cu
cofinanțare din partea unor organisme financiare terțe.
Art. 5. — (1) Autoritățile administrației publice locale și
județene, conducătorii instituțiilor și serviciilor de sub autoritatea
sau subordinea acestora acționează conform atribuțiilor legale
ce le revin pentru crearea unor departamente specializate și
pentru încadrarea acestor departamente cu specialiști pregătiți
în managementul de proiect.
(2) Acești specialiști inițiază și implementează proiecte cu
finanțare din bani publici și fonduri internaționale, utilizând
strategiile managementului de proiect.
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Art. 15. — Certificarea calificării ca specialist de
management de proiect se face de către instituțiile de
învățământ abilitate, competente și acreditate.

(4) Consilierul-manager de proiect beneficiază de prime și
alte drepturi salariale, conform legii.
Art. 11. — În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare
a prezentei legi, șefii executivi ai administrației publice locale,
președinții consiliilor județene și primarii, conducătorii instituțiilor
și serviciilor de sub autoritatea sau subordinea acestora propun
autorităților deliberative — consilii județene, consilii locale,
consilii de administrație sau comitete directoare, după caz —,
proiecte de hotărâre pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.
Art. 12. — Adoptarea hotărârilor consiliilor locale sau
județene necesare creării structurilor organizatorice pentru
încadrarea cu specialiști în managementul de proiect la nivelul
autorităților administrației publice locale și ale instituțiilor și
serviciilor publice de sub autoritatea sau subordinea acestora
se face în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei legi.
Art. 13. — Autoritățile administrației publice locale și județene
și conducătorii instituțiilor și serviciilor de sub autoritatea sau
subordinea acestora emit hotărârile, deciziile și actele
administrative necesare pentru aplicarea în termenele prevăzute
de prezenta lege.
Art. 14. — Pregătirea specialiștilor pentru managementul de
proiect se face prin formele de învățământ postliceal sau
postuniversitar prevăzute de lege.

CAPITOLUL III
Dispoziții finale
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Art. 16. — Răspunderea pentru aplicarea prevederilor
prezentei legi revine autorităților publice deliberative și executive
ale autonomiei locale, precum și conducătorilor instituțiilor și
serviciilor publice înființate și care funcționează sub autoritatea
locală sau subordonate acestora, corespunzător atribuțiilor ce
le revin, conform legii.
Art. 17. — În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare
a prezentei legi se finalizează procedurile legale administrative
pentru realizarea cadrului organizatoric și crearea posibilităților
de încadrare cu specialiști în managementul de proiect la nivelul
structurilor administrației publice locale, precum și ale instituțiilor
și serviciilor publice de sub autoritatea sau subordinea acestora.
Art. 18. — Agenții constatatori împuterniciți prezintă lunar
prefecților și conducătorilor administrației publice locale rapoarte
privind stadiul aplicării prevederilor prezentei legi până la
încadrarea completă a structurii organizatorice cu specialiști în
managementul de proiect, conform prevederilor prezentei legi.
Art. 19. — Guvernul, prin Ministerul Internelor și Reformei
Administrative, urmărește stadiul aplicării prezentei legi.
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din
Constituția României, republicată.
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București, 3 decembrie 2007.
Nr. 339.
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DECRET
pentru promulgarea Legii privind promovarea
aplicării strategiilor de management de proiect
la nivelul unităților administrativ-teritoriale județene și locale
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea privind promovarea aplicării strategiilor
de management de proiect la nivelul unităților administrativ-teritoriale județene și
locale și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 30 noiembrie 2007.
Nr. 1.035.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002
privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
9. La articolul 7, litera c) a alineatului (2) se modifică și va
avea următorul cuprins:
„c) efectuarea de plasamente prin operațiuni specifice la
instituții de credit și alte instituții financiare autorizate să
efectueze astfel de operațiuni, garantate de acestea cu active
eligibile, fără a fi afectate obiectivele politicii monetare adoptate
de Banca Națională a României;”.
10. La articolul 7, litera e) a alineatului (2) se abrogă.
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11. La articolul 7, alineatele (3) și (7) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„(3) Nivelul ratei dobânzii aferente împrumuturilor prevăzute
la alin. (2) lit. b) se stabilește prin convenții. Pentru plasamentele
prevăzute la alin. (2) lit. c), nivelul ratei dobânzii se stabilește în
condițiile cererii și ofertei pieței monetare.
..............................................................................................
(7) Pentru disponibilitățile rămase în contul curent general al
trezoreriei statului, Banca Națională a României acordă o
dobândă al cărei nivel este stabilit prin convenție. Dobânda
încasată reprezintă venit la bugetul trezoreriei statului.”
12. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 8. — (1) Asigurarea permanentă a echilibrului dintre
resursele contului curent general al trezoreriei statului și
necesitățile de finanțare se poate realiza prin utilizarea
instrumentelor de administrare a lichidităților și fluxului de
numerar.
(2) Instrumentele prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin
normele emise în aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de
urgență.”
13. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 9. — (1) Operațiunile de încasări și plăți în valută ale
Ministerului Economiei și Finanțelor pot fi efectuate prin contul
curent în valută deschis la Banca Națională a României sau prin
conturi corespondente în valută deschise la instituții de credit, pe
bază de convenții încheiate între părți. Selectarea instituțiilor de
credit se efectuează prin licitație, în baza legislației în vigoare.
(2) Prin conturile prevăzute la alin. (1) se efectuează, fără a
se limita la acestea, operațiuni privind datoria publică
guvernamentală și fonduri externe nerambursabile.
(3) Disponibilitățile în valută pot fi fructificate în mod direct
de către Ministerul Economiei și Finanțelor prin plasamente la
instituții de credit sau la instituții financiare, în condițiile și
utilizând instrumentele stabilite prin normele emise în aplicarea
prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
(4) Disponibilitățile în valută, altele decât cele prevăzute la
alin. (1), care, potrivit reglementărilor în vigoare, privesc fonduri
publice gestionate de Ministerul Economiei și Finanțelor, se
păstrează în conturi distincte, deschise la instituțiile de credit
nominalizate în actul normativ de aprobare a creditelor sau a
împrumuturilor nerambursabile ori desemnate conform
procedurilor de licitație specifice instituției creditoare
internaționale.
(5) Instituțiile publice efectuează operațiunile de încasări și
plăți în valută prin conturi deschise la instituții de credit selectate
de către acestea prin licitație, în baza legislației în vigoare.
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2. La articolul 1, litera h) se modifică și va avea următorul
cuprins:
„h) cont corespondent în valută — cont curent deschis de
Ministerul Economiei și Finanțelor la o instituție de credit, cu
scopul efectuării de operațiuni de încasări, plăți și/sau alte
operațiuni în valută.”
3. La articolul 2, literele d) și e) ale alineatului (1) se
modifică și vor avea următorul cuprins:
„d) răscumpărarea certificatelor de trezorerie pentru
populație, transformate în certificate de depozit;
e) datoria publică în lei și valută, inclusiv serviciul datoriei
publice;”.
4. La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou
alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
„(5) Prin trezoreria operativă centrală se efectuează
operațiuni de încasări și plăți în lei și valută. Operațiunile de
încasări și plăți în valută prin trezoreria statului la nivel central se
efectuează începând cu anul 2008.”
5. La articolul 3, alineatul (3) se abrogă.

ce

Art. I. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002
privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria
statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 824 din 14 noiembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 201/2003, cu modificările și completările ulterioare, se
modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, literele b)—d) se abrogă.
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6. La articolul 5, după alineatul (1) se introduc două noi
alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins:
„(11) Operațiunile de încasări și plăți dispuse de Ministerul
Economiei și Finanțelor în contul și în numele statului se
efectuează prin trezoreria operativă centrală.
(12) Prin excepție de la prevederile alin. (11), prin trezoreria
operativă centrală pot fi efectuate și alte operațiuni de încasări
și plăți stabilite prin ordin al ministrului economiei și finanțelor.”
7. La articolul 5, alineatul (7) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(7) Veniturile bugetelor prevăzute la art. 2 alin. (1) pot fi
încasate în numerar și prin instituții de credit, pe bază de
convenții încheiate cu persoanele abilitate, cu condiția asigurării
fondurilor necesare achitării comisioanelor stabilite pentru
efectuarea acestor operațiuni.”
8. La articolul 5, după alineatul (10) se introduce un nou
alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) La trezoreria statului se deschide contul în lei în numele
Comisiei Europene, denumit „Contul de resurse proprii în
numele Comisiei Europene”, prevăzut la art. 9 din Regulamentul
Consiliului (CE, Euratom) nr. 1.150/2000 pentru implementarea
Deciziei 94/728/CE, Euratom asupra sistemului de resurse
proprii ale Comunităților, modificat prin Regulamentul Consiliului
(CE, Euratom) nr. 2.028/2004.”
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15. La articolul 10, după alineatul (6) se introduce un nou
alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
„(7) Pentru operațiunile efectuate în contul deschis pe
numele Comisiei Europene prevăzut la art. 5 alin. (11), trezoreria
statului nu percepe comisioane.”
16. La articolul 11, litera a) a alineatului (2) se modifică și
va avea următorul cuprins:
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„a) dobânzi pentru: depozitele și plasamentele financiare
constituite din împrumuturi externe guvernamentale;
disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului;
disponibilitățile în valută provenite din împrumuturi externe
pentru finanțarea deficitului bugetului de stat și refinanțarea
datoriei publice, păstrate în conturile deschise la Banca
Națională a României și instituții de credit pe bază de convenții;
împrumuturi acordate din contul curent general al trezoreriei
statului;”.
17. La articolul 11, după litera c1) a alineatului (2) se
introduce o nouă literă, litera c2), cu următorul cuprins:
„c2) dobânda acumulată aferentă titlurilor de stat de tip
benchmark;”.
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18. La articolul 11, litera c) a alineatului (3) se modifică și
va avea următorul cuprins:
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„c) comisioane cuvenite instituțiilor de credit pentru încasarea
unor venituri ale bugetului de stat și pentru alte servicii prestate
pentru trezoreria statului;”.
19. La articolul 11, alineatul (4) se modifică și va avea
următorul cuprins:
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(6) Disponibilitățile în valută administrate de Ministerul
Economiei și Finanțelor, păstrate la Banca Națională a
României, sunt purtătoare de dobândă. Rata dobânzii este
stabilită prin convenție.
(7) Disponibilitățile în valută administrate de Ministerul
Economiei și Finanțelor, păstrate la bănci corespondente, sunt
purtătoare de dobândă. Rata dobânzii se stabilește prin
convențiile încheiate.
(8) Dobânzile încasate din fructificarea disponibilităților
prevăzute la alin. (6) și (7) au următoarele destinații:
a) dobânzile aferente sumelor provenite din împrumuturi
contractate de stat și din alte surse destinate rambursării datoriei
publice constituie venituri ale bugetului trezoreriei statului și se
utilizează ca sursă pentru plata dobânzilor aferente datoriei
publice contractate în valută;
b) dobânzile aferente celorlalte sume se cuvin bugetului de
stat, dacă nu au alte destinații stabilite prin acte normative.
(9) Dobânzile încasate pentru disponibilitățile provenite din
împrumuturi contractate de stat, destinate finanțării deficitului
bugetului de stat și refinanțării datoriei publice, se utilizează
pentru destinațiile prevăzute la alin. (8) lit. a), în limita creditelor
bugetare aprobate în bugetul trezoreriei statului cu această
destinație.
(10) Începând cu anul 2008, prevederile alin. (8) și (9) își
încetează aplicabilitatea. Dobânzile încasate de Ministerul
Economiei și Finanțelor la conturile de valută reprezintă venituri
ale bugetului de stat, dacă legea nu prevede altfel. Dobânzile
aflate în sold la sfârșitul anului 2007 se virează, în termen de
3 zile lucrătoare de la închiderea anului, la bugetul trezoreriei
statului, fiind înregistrate ca încasări ale anului 2008.
(11) Pentru toate operațiunile derulate prin conturile de valută
prevăzute la alin. (1) se plătesc comisioane din bugetul
trezoreriei statului.”
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14. La articolul 10, alineatele (1), (4) și (5) se modifică și
vor avea următorul cuprins:
„Art. 10. — (1) Trezoreria statului acordă dobânzi la
disponibilitățile păstrate în contul curent general al trezoreriei
statului care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, sunt
purtătoare de dobânzi, cu excepția sumelor provenite din alocații
bugetare sau subvenții.
................................................................................................
(4) Din disponibilitățile păstrate în conturile deschise la
trezoreria statului pentru care se acordă dobândă se pot
constitui depozite la termen la solicitarea scrisă a titularilor
acestora, în afara celor provenite din împrumuturi din
disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului,
alocații bugetare sau subvenții.
(5) Nivelul ratelor dobânzilor acordate la disponibilitățile
prevăzute la alin. (1)—(4) se stabilește prin ordin al ministrului
economiei și finanțelor.”

„(4) Bugetul trezoreriei statului se prezintă spre aprobare
Guvernului până la data de 15 noiembrie a fiecărui an pentru
anul următor, în structura clasificației bugetare aprobate de
Ministerul Economiei și Finanțelor.”
Art. II. — În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare
a prezentei legi, Ordinul ministrului finanțelor publice
nr. 1.235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate
prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 201/2003, cu modificările și completările ulterioare, se va
modifica în mod corespunzător.
Art. III. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002
privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria
statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 824 din 14 noiembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 201/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum
și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va
republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se
textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din
Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PREȘEDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE VĂCĂROIU

București, 3 decembrie 2007.
Nr. 354.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002
privind formarea și utilizarea resurselor derulate
prin trezoreria statului
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea
resurselor derulate prin trezoreria statului și se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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București, 30 noiembrie 2007.
Nr. 1.050.
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LEGE
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 83/2007 pentru modificarea Legii nr. 179/2004
privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale
ale polițiștilor

es

tin

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83 din
28 iunie 2007 pentru modificarea Legii nr. 179/2004 privind pensiile de stat și alte
drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 445 din 29 iunie 2007, cu următoarea modificare:
— Articolul III se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. III. — Polițiștii care nu îndeplinesc condițiile de pensionare prevăzute la
art. I pct. 1 și 3 pot opta, până la data de 31 decembrie 2007, pentru stabilirea
dreptului la pensie potrivit prevederilor Legii nr. 179/2004, cu modificările ulterioare,
aplicabilă anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.”
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PREȘEDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE VĂCĂROIU

București, 3 decembrie 2007.
Nr. 355.
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PREEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2007
pentru modificarea Legii nr. 179/2004 privind pensiile de stat
și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia
României, republicată,
Preşedintele României d e c r e t e a z ă:

ce

Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 83/2007 pentru modificarea Legii nr. 179/2004 privind pensiile de
stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor şi se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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Bucureşti, 30 noiembrie 2007.
Nr. 1.051.
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HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
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În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și
regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 2 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului
nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea, nr. 1.020 și 1.020 bis
din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică și se completează la pozițiile

MF nr. 33843, 33853, 33864, 33871, 33876,150258, 33894,
150260, 33911, 33914, 150262, 150264, 33929, 33931,
143655, 151659, 33854, 33858, 33862, 33867, 33870,
33872, 33877, 33892, 33893, 33895, 33901, 33903, 33928,
151637, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 28 noiembrie 2007.
Nr. 1.441.
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tin

es

D

teren

teren

8.22.01

8.22.01

8.22.01

33853

33864

33876

151659 8.22.01

teren

teren

teren

8.22.01

33843

Denumire

Cod de
clasificare

Nr.
M.F.

N — Sidex Galați
S — Inspec. Silvic
E — Dunărea
V — Sidex Galați

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

N — ADMET Galați
S — Fluviul Dunărea
E — S.N.G.: Dunărea
V — Întreprinderea
Textila Fusul Galați
PESCOGAL S.A.

teren portuar — Port Brăila
Sp = 398630,13 mp
conform Anexei la
HGR 758/2005;
parțial P2 = 8.125 mp și
integral P3, P4, P5, P6, P8, P9
Intabulare nr. 10906/29.05.2006

N — Domeniul public
de interes local
S — S.C. PAL S.A. Brăila
V — A.Z.L. Brăila,
Triaj CFR, Domeniul
public de interes loc.
E — Fluviul Dunărea

teren portuar — Port Bazinul Nou N — Str. Basarabiei,
Sp = 408110 mp
Dom.pub.local;
Intabulare nr. 9622/4.10.2001
Sort.minereu, AZL
S — Fluviul Dunărea
E — A.Z.L. Galați
V — S.N.G.

teren portuar — Port Docuri
Sp = 205636 mp
Intabulare nr. 9619/4.10.2001

rm

fo

in

ite

tu

ra

ii
g

Adresa

a

1890

1901

1886

3353900

13144100

Valoare
de
inventar
(lei)

28147264

28130200

el 14174100
or
fiz
ic
e

an

1880

rs
o

pe

Țara: România;
Județ: Brăila;
Municipiul: Brăila;

Țara: România;
Județ: Galați;
Municipiul Galați
Port Bazinul Nou

Țara: România;
Județ: Galați;
Municipiu Galați
Port Docuri

Țara: România
Județ: Galați
Mun. Galați

1970

Anul
dobândirii/
dării în
folosință
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Hg 1892/2006

Lg 219/1998
Hg 518/1998
Hg 758/2005

Lg 219/1998
Hg 518/98;
Hg 740/03

Lg 219/1998
Hg 518/98;
Hg 740/03

Lg 219/1998
Hg 518/98;
Hg 740/03

Lg 219/1998
Hg 518/98;
Hg 740/2003

Baza
legală

concesionat

concesionare

concesionare

concesionare

concesionare

în
administrare/
concesionare

Situația juridică:

ANEXĂ

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

concesiune/ Tip/Bun
închiriat/
dat cu titlu
gratuit

Situația
juridică

CN ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME SA GALAȚI

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI

Țara: România
Județ: Galați
Mun. Galați
Port Mineralier

ăr

11776466

13633330

teren portuar — Port Comercial N — Str. Portului
Sp = 50506 mp
S — Fluviul Dunărea
Intabulare nr.
E — Pescogal S.A.
V — Dom.pub.local

teren portuar — Port Mineralier
Sp = 204404 mp
Intabulare nr. 9620/4.10.2001

Descriere
tehnică
(pe scurt)

Date de identificare

iv

us

cl

ex

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

at

4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea
ordonatorului principal; instituții naționale, comerciale cu capital majoritar de
stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

3. Ordonator terțiar de credite

2. Ordonator secundar de credite

1. Ordonator principal de credite

Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului
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Lungime 156 ml
Cheu pereat

Lungime 320 ml
Cheu pereat

Cheu pereat
Lungime 120 ml

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

teren

teren

estacada bazin
docuri D 26—D28

8.22.01

143655 8.04.01

8.22.01

8.22.01

33931

33871

33854

Pereu la
Dunăre D9

teren

8.22.01

33929

Cheu operativ
Lungime 70 ml

lungime L = 410 ml

S = 2,5 ha distribuită pe
suprafața județului Tulcea
Intabulare nr. 898/18.01.2007

punct de încărcare Turcoaia —
teren portuar
Sp = 616,58 mp

punct încărcare Gura Arman —
teren portuar
Sp = 102168 mp

iv

us

cl

ex

dana 8
Dana 10

Cap mol
Dana D 29

N — S.C. SITORMAN
S — S.C.M.C.
SITROMAN C-ța
E — Fluviul Dunărea
V — S.C.M.C.
SITROMAN C-ța
N — Dunărea
S — dig de apărare
E — Dana de acostare
și Penitenciarul TI
V — ROMSILVA

N — Dom. pub. local
S — Dom. pub. local
E — Dom. pub. local
V — Fluviul Dunărea

N — Dom. pub. local
S — Dom. pub. local
E — Dom. pub. local
V — Fluviul Dunărea

rm

fo

in

Se învecinează cu:
*Cap de mol
*Dana 40

at

tin

es

D

teren portuar — Port Măcin
Sp = 62009,9 mp
Intabulare nr. 107/28.02.2003

Sp = 103381 mp
Construit prin spărtură
în pământ la cota -7;
etaj local

Pereu debarcader Cheu pereat

teren

8.22.01

33928

Pereu în dreptul
Gării Fluviale

150264 8.22.01

8.22.01

33903

Pereu port
comercial

Bazin apă

8.22.01

33901

Debarcader și
rampă acostare
Smârdan

151637 8.22.02

8.22.01

33895

Țara: România;
Jud: Galați
Mun. Galați

Țara: România;
Județ: Galați
Municipiul Galați
Port Docuri

Județul: Tulcea
Mm 37—38
Zona Industrială Est

/
1899

1964

2003

1975

/
1889

/
1949

/
1894

/
1972

/
1972

992100

429492,01

4869,47

5,822

690981,72

529965,76

12,72

2713480

ărJud: Tulcea
ii Măcin;
Oraș
PortgrMăcin
at
ui
Țara: România;
/
995500
t
Jud: Tulcea e
PIF 1975
a
Comuna Turcoaia
pe
rs
Țara: România;
/o
an 6000
Jud: Tulcea
PIF 1975
el
Comuna Turcoaia
or
fiz
ic
Țara: România
/
524500 e
Tara: România;

*Port Brăila

Țara: România;
Jud: Tulcea
Oraș Măcin;
Port Măcin

Țara: România;
Jud: Tulcea
Mun: Tulcea;
Faleza Tulcea

Țara România;
Jud:Tulcea
Mun: Tulcea;
Faleza Tulcea

Țara: România;
Jud: Tulcea
Port Smârdan

Lg 219/1998
Hg 518/98;
Hg 740/03

Lg 219/1998
Hg 518/98;
Hg 740/03

Hg 1316/2003

Lg 219/1998
Hg 518/98;
Hg 740/03

Lg 219/1998
Hg 518/98;
Hg 740/03

Lg 219/1998
Hg 518/98;
Hg 740/03

Lg 219/1998
Hg 518/98
Hg 758/2005

Lg 219/1998
Hg 518/98;
Hg 740/03

Lg 219/1998
Hg 518/98;
Hg 740/03

Lg 219/1998
Hg 518/98;
Hg 740/03

Lg 219/1998
Hg 518/98;
Hg 740/03

concesionare

concesionare

concesionare

concesionare

concesionare

concesionare

concesionare

concesionare

concesionare

concesionare

concesionare

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil
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8.22.01

33893

Pereu la Dunăre

Pereu la Dunăre
în aval și amonte

teren

8.22.01

33892

Pereu la Dunăre
D36

150260 8.22.01

8.22.01

33877

Cheu vertical
D31—33

teren

8.22.01

33872

Pereu la Dunăre
D29

8.22.01

8.22.01

33870

Mol bazin docuri

33894

8.22.01

33867

Pereu la Dunăre
D16

teren

8.22.01

33862

Pereu la Dunăre
D15—D16

150258 8.22.01

8.22.01

33858

teren portuar — Port Tulcea
Sp = 82762,04 mp
Intabulare nr. 3781/3.07.2001

teren portuar — Port Smârdan
Sp = 4367,05 mp
Intabulare nr. 106/28.02.2003

dana D28
dana D30

dana D25
dana D26

dana D15
dana D17

dana D14
dana D17

iv
rm

fo

in

N — În lungul Dunării
între M38 — M40
S — Dom. public local

N — Domeniul public
de interes local
S—„—
E—„—
V—„—

N — Dom. public local
S — Dunărea
E — Dom. public local
v — Dom. public local

dana D35
dana D37

adana
t e D30
cdana
xD33
cl
us

tin

es

D

teren portuar — Port Hârșova
Sp = 14.401 mp
Intabulare nr. 2439/12.07.2001

Lungime 21 ml

Lungime 239 ml

Cheu neoperativ
Lungime 75 ml

Cheu operativ
Lungime 390 ml

Lungime 140 ml

Lungime 52 ml

Cheu neoperativ
Lungime 200 ml

Cheu neoperativ
Lungime 200 ml

Țara: România;
Județ: Tulcea;
Mun: Tulcea

Țara: România;
Județ: Tulcea;
Com. Smârdan;
Port Smârdan

Țara: România;
Jud: Constanța
Or. Hârșova
Port Hârșova

Port Hârșova

România;
ărȚara:
Jud:
Constanța
iOraș:
i g Hârșova;
Port rHârșova
at
ui
te
Țara: România;
Jud: Constanțaa
Oraș: Hârșova;

1974

1972

1908

ce

3967000

94600

fiz
i

301000

95,556

3185,43

285924,52

81327,2

14,479

37,93

14,35

19,21

or

el

an

/
1959

/
1908

/
1958

/
1890

/
1899

/
1888

/
1899

/
1894

rs
o

pe

Țara: România;
Jud: Galați
Port: Bazinul Nou

Țara: România;
Jud: Galați
Port: Docuri

Țara: România;
Jud: Galați
Port: Docuri

Țara: România;
Jud: Galați
Port: Docuri

Țara: România;
Jud: Galați
Mun: Galați

Țara: România;
Jud: Galați
Mun: Galați

Lg 219/1998
Hg 518/98;
Hg 740/03

Lg 219/1998
Hg 518/98;
Hg 740/03

Lg 219/1998
Hg 518/98
Hg 740/03

Lg 219/1998
Hg 518/98;
Hg 740/03

Lg 219/1998
Hg 518/98;
Hg 740/03

Lg 219/1998
Hg 518/98;
Hg 740/03

Lg 219/1998
Hg 518/98
Hg 740/03

Lg 219/1998
Hg 518/98;
Hg 740/03

Lg 219/1998
Hg 518/98;
Hg 740/03

Lg 219/1998
Hg 518/98;
Hg 740/03

Lg 219/1998
Hg 518/98
Hg 740/03

concesionare

concesionare

concesionare

concesionare

concesionare

concesionare

concesionare

concesionare

concesionare

concesionare

concesionare

1500 mp
imobil
sunt dați cu
titlu gratuit
la DGV
pentru
„Sediu
Vama
Tulcea”

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil

imobil
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teren

150262 8.22.01

teren

teren

8.22.01

8.22.01

33914

33911

N — Fluviul Dunărea

N — Dunărea (Brațul
Sf. Gheorghe)
S — DOBROMIN S.A.
C-TA
Dom. pub. local
E — Ocol Silvic
V — Dom. pub. local

N — Fluviul Dunărea
S — Domeniul public
de interes local
E—„—
V—„—

m

I.C.A.P.P.A.
tinES —— I.C.A.P.P.A.
aV t— ROMSILVA S.A.
ex
cl
us
iv
in
fo
r

es

teren portuar — Port Isaccea
Sp = 48813,02 mp
Intabulare nr. 6684/27.11.2000

D

teren portuar — Port Mahmudia
Sp = 50667 mp

teren portuar — Port Chilia
Veche
Sp = 20989,99 mp
Intabulare nr. 3780/3.07.2001

ăr
ite

tu

ra

ii
g
a

Țara: România;
Jud: Tulcea
Or. Isaccea;
Port Isaccea

Țara: România;
Jud: Tulcea
Com: Mahmudia

ce

fiz
i

919100

1341600

or

el

an

rs
o

pe

1958

1970

Țara: România;
/
518700
Jud: Tulcea
PIF 1994
Com: Chilia Veche;
Port Pasageri

Lg 219/1998
Hg 518/98;
Hg 740/03

Lg 219/1998
Hg 518/98;
Hg 740/03

Lg 219/1998
Hg 518/98;
Hg 740/03

concesionare

concesionare

concesionare

imobil

imobil

imobil
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MEDIULUI I DEZVOLTĂRII DURABILE

ORDIN
privind aprobarea Listei cu substanţele organohalogenate şi metale grele,
precum şi a limitelor maxime admisibile pentru substanţele organohalogenate şi metale grele
din apă şi din substratul sedimentar
În temeiul prevederilor art. 2 alin. (4) din Normele tehnice privind calitatea apelor pentru moluşte, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 201/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului
nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile,
având în vedere Referatul de aprobare nr. 4.794/AK din 28 noiembrie 2007,
ministrul mediului şi dezvoltării durabile emite prezentul ordin.

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

Art. 1. — Se aprobă Lista cu substanţele organohalogenate
Art. 2. — Prezentul ordin se aplică numai zonelor marine
şi metale grele, precum şi limitele maxime admisibile pentru delimitate pentru creşterea şi exploatarea moluştelor.
substanţele organohalogenate şi metale grele din apă şi din
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
substratul sedimentar, prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.
României, Partea I.
p. Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,
Silviu Stoica,
secretar de stat
Bucureşti, 28 noiembrie 2007.
Nr. 1.888.

tu

ite

ANEXĂ

ra

L I S TA

rm

ăr

ii
g

cu substanţele organohalogenate şi metale grele, precum şi limitele maxime admisibile
pentru substanţele organohalogenate şi metale grele din apă şi din substratul sedimentar

Unitatea de
măsură (UM)

iv

Indicatori de calitate

ex

cl

us

Nr.
crt.

in

fo

I. Lista cu substanţele organohalogenate, precum şi limitele maxime admisibile

Aldrin

2.

DDT (inclusiv DDE
şi DDD)

3.

Dieldrin

4.
5.
6.
7.

μg/l

1

μg/l

1

μg/l

1

Endrin

μg/l

1

HCB

μg/l

1

Lindan

μg/l

1

PCB

μg/l

1

tin

es

D

Metoda de analiză

A. Apă marină

at

1.

Valori maxime
admisibile

— Gaz cromatografie în urma extracţiei
cu solvenţi şi purificare

B. Substratul sedimentar marin
1.

Aldrin

μg/g

1

2.

DDT (inclusiv DDE
şi DDD)

μg/g

1

3.

Dieldrin

μg/g

1

4.

Endrin

μg/g

1

5.

HCB

μg/g

1

6.

Lindan

μg/g

1

7.

PCB

μg/g

1

— Gaz cromatografie în urma extracţiei
cu solvenţi şi purificare
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II. Lista cu metale grele, precum şi limitele maxime admisibile
Nr.
crt.

Unitatea de
măsură (UM)

Indicatori de calitate

Valori maxime
admisibile

Metoda de analiză

A. Apă marină

2.

Arseniu (As)

μg/l

30

3.

Cadmiu (Cd)

μg/l

20

4.

Crom (Cr)

μg/l

100

5.

Cupru (Cu)

μg/l

100

6.

Mercur (Hg)

μg/l

1

7.

Nichel (Ni)

μg/l

50

8.

Plumb (Pb)

μg/l

20

9.

Zinc (Zn)

μg/l

50

— Spectrofotometrie cu absorbţie atomică,
precedată, după caz, de concentrare sau
extracţie

ce

10

fiz
i

μg/l

or

Argint (Ag)

pe

rs
o

an

el

1.

μg/g

2.

Arseniu (As)

μg/g

3.

Cadmiu (Cd)

μg/g

4.

Crom (Cr)

μg/g

5.

Cupru (Cu)

6.

Mercur (Hg)

7.

Nichel (Ni)

8.
9.

10

iv

ra

in

fo

rm

ăr

ii
g

30
20

100
150

ex

cl

us

μg/g

— Spectrofotometrie cu absorbţie atomică,
precedată, după caz, de concentrare sau
extracţie

ite

Argint (Ag)

tu

1.

a

B. Substratul sedimentar marin

0,5

μg/g

100

Plumb (Pb)

μg/g

100

Zinc (Zn)

μg/g

150

D

es

tin

at

μg/g
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ACTE ALE UNIUNII NAȚIONALE A PRACTICIENILOR
Î N I N S O LV E N Ț Ă D I N R O M Â N I A
UNIUNEA NAȚIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENȚĂ DIN ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Statutului de organizare și funcționare și a Codului de etică profesională
și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România
În temeiul art. 52 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității
practicienilor în insolvență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 254/2007,
Congresul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, reunit la București în ziua de 29 septembrie
2007, analizând proiectul Statutului de organizare și funcționare și proiectul Codului de etică profesională și disciplină,
h o t ă r ă ș t e:
Art. 2. — Se aprobă Codul de etică profesională și disciplină
al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România,
prevăzut în anexa nr. II.
Art. 3. — Anexele nr. I și II*) fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

ce

Art. 1. — Se aprobă Statutul de organizare și funcționare al

or

fiz
i

Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România,

an

el

prevăzut în anexa nr. I.

a

pe

rs
o

Președintele Uniunii Naționale a Practicienilor
în Insolvență din România,
Arin Octav Stănescu

ăr

ii
g

ra

tu

ite

Secretarul general al Uniunii Naționale a Practicienilor
în Insolvență din România,
Alexandru Frumosu

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

București, 29 septembrie 2007.
Nr. 3.

D

es

*) Anexele nr. I și II se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la
Centrul pentru vânzări și relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, București, șos. Panduri nr. 1.
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