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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind respingerea Ordonanþei Guvernului nr. 30/1998 pentru modificarea ºi completarea
Ordonanþei Guvernului nr. 19/1992 privind activitatea de standardizare în România,
precum ºi unele mãsuri privind acreditarea organismelor de certificare ºi a laboratoarelor
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa Guvernului a laboratoarelor, emisã în temeiul art. 1 lit. i) din Legea
nr. 30 din 30 ianuarie 1998 pentru modificarea ºi com- nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite
pletarea Ordonanþei Guvernului nr. 19/1992 privind activitatea de standardizare în România, precum ºi unele ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al României,
mãsuri privind acreditarea organismelor de certificare ºi Partea I, nr. 41 din 30 ianuarie 1998.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 6 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 5 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

PAUL PÃCURARU
Bucureºti, 28 noiembrie 2001.
Nr. 693.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanþei Guvernului nr. 30/1998
pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului nr. 19/1992 privind activitatea
de standardizare în România, precum ºi unele mãsuri privind acreditarea organismelor
de certificare ºi a laboratoarelor
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind respingerea Ordonanþei Guvernului nr. 30/1998 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului
nr. 19/1992 privind activitatea de standardizare în

România, precum ºi unele mãsuri privind acreditarea
organismelor de certificare ºi a laboratoarelor ºi se
dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 26 noiembrie 2001.
Nr. 987.

«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 110/2001 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România ºi Banca de Dezvoltare
a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 ºi la Bucureºti
la 20 august 2001
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 110 din 23 august 2001 pentru ratificarea
Acordului-cadru de împrumut dintre România ºi Banca de

Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august
2001 ºi la Bucureºti la 20 august 2001, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 28 august 2001.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 1 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Bucureºti, 28 noiembrie 2001.
Nr. 695.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 110/2001 pentru ratificarea
Acordului-cadru de împrumut dintre România
ºi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris
la 17 august 2001 ºi la Bucureºti la 20 august 2001
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 110/2001 pentru ratificarea Acordului-cadru de
împrumut dintre România ºi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei,
semnat la Paris la 17 august 2001 ºi la Bucureºti la 20 august 2001, ºi se
dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 27 noiembrie 2001.
Nr. 989.

«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 163/1999 privind unele mãsuri pentru completarea
ºi modificarea cadrului juridic referitor la regimul
de administrare, restructurarea financiarã ºi operaþionalã
a Bãncii Agricole Ñ S.A. în vederea privatizãrii
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 163
din 28 octombrie 1999 privind unele mãsuri pentru completarea ºi modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare, restructurarea financiarã ºi operaþionalã a Bãncii Agricole Ñ S.A. în vederea privatizãrii,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 2 noiembrie
1999.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 6 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia
României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 1 noiembrie 2001, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Bucureºti, 4 decembrie 2001.
Nr. 736.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 163/1999 privind unele mãsuri pentru
completarea ºi modificarea cadrului juridic referitor la regimul
de administrare, restructurarea financiarã ºi operaþionalã a
Bãncii Agricole Ñ S.A. în vederea privatizãrii
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 163/1999 privind unele mãsuri pentru completarea
ºi modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare, restructurarea financiarã ºi operaþionalã a Bãncii Agricole Ñ S.A. în vederea privatizãrii ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 30 noiembrie 2001.
Nr. 1.038.
«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 86/2001 pentru modificarea art. 14
alin. (1) lit. e) din Ordonanþa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paºapoartelor în România
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 86 din 14 iunie 2001 pentru modificarea
art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanþa Guvernului nr. 65/1997
privind regimul paºapoartelor în România, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 26 iunie
2001, cu urmãtoarea modificare:
Ñ La articolul unic, litera e) va avea urmãtorul cuprins:
”e) a sãvârºit în þarã sau în strãinãtate fapte de naturã
sã aducã atingere siguranþei naþionale, menþinerii ordinii
publice, protecþiei sãnãtãþii sau moralei ori drepturilor ºi
libertãþilor fundamentale ale altei persoane, care sunt stabi-

lite prin hotãrâri judecãtoreºti sau fac obiectul urmãririi
penale; dovada faptelor sãvârºite în strãinãtate se face cu
acte judiciare recunoscute potrivit legii române; în astfel de
cazuri mãsura se ia de cãtre Direcþia Generalã de Evidenþã
Informatizatã a Persoanei sau de cãtre formaþiunile teritoriale de evidenþã informatizatã a persoanei, dupã caz, pentru
o duratã cuprinsã între 6 luni ºi 3 ani, stabilitã proporþional
cu gravitatea faptei comise ºi cu consecinþele ei. Aceeaºi
mãsurã poate fi luatã ºi împotriva persoanei care a fost
returnatã în baza acordurilor de readmisie încheiate de
România cu alte state.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 5 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

PAUL PÃCURARU
Bucureºti, 4 decembrie 2001.
Nr. 737.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 86/2001 pentru modificarea art. 14
alin. (1) lit. e) din Ordonanþa Guvernului nr. 65/1997
privind regimul paºapoartelor în România
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei
urgenþã a Guvernului nr. 86/2001 pentru modificarea art. 14 alin. (1) lit.
din Ordonanþa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paºapoartelor
România ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial
României, Partea I.

de
e)
în
al

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 30 noiembrie 2001.
Nr. 1.039.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Planului naþional de acþiune
pentru combaterea traficului de fiinþe umane
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã Planul naþional de acþiune pentru combaterea traficului de fiinþe umane, prevãzut în anexa care face parte integrantã
din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministru de interne,
Toma Zaharia,
secretar de stat
p. Ministrul justiþiei,
Ioan Alexandru,
secretar de stat
Bucureºti, 27 noiembrie 2001.
Nr. 1.216.

Tipul de activitate

Pactul de Stabilitate,
OSCE, Consiliul Europei,
Uniunea
Europeanã,
UNDP, UNICEF, OIM,
Centrul SECI, ONR,
ONG, mass-media

Scãderea traficului de
fiinþe umane din cadrul
comunitãþilor

de

¥ Conºtientizarea societãþii ºi prin intermediul activitãþii cultelor religioase cu privire la consecinþele traficului de fiinþe
umane prin intermediul cultelor religioase
Antrenarea comunitãþilor în lupta împotriva traficului de fiinþe umane

ONG

Permanent
Diversificarea mijloacelor
de informare ºi sensibilizare
a societãþii în privinþa traficului de fiinþe umane
O mai bunã cunoaºtere a
fenomenului în rândul societãþii
Casete video cu mesaj
O mai bunã cunoaºtere a
problematicii în rândul
societãþii

Permanent

Semestrial

Trimestrial

Trimestrial

Permanent

Semestrul I
2002

Semestrial

Semestrul II
2001

Semestrial

Termene

Creºterea eficienþei ºi a
eficacitãþii activitãþii lucrãtorilor naþionali în materie

Creºterea eficienþei activitãþii de combatere a traficului de fiinþe umane

Reþeaua
profil

Pactul de Stabilitate,
OSCE, Consiliul Europei,
Uniunea
Europeanã,
UNDP, UNICEF, OIM,
MAPL, MIP, MI, MP, Centrul SECI, ONR,
MJ, MAE, mass-media ONG, mass-media

MI, MJ, MEC, MAP,
MAE, MCC, CNA

¥ Seminarii pe tema traficului de fiinþe
umane cu personalul MI, MAE, MJ ºi
MP

¥ Organizarea de seminarii cu jurnaliºti
în vederea sensibilizãrii faþã de tematica
traficului

¥ Organizarea de cãtre membrii reþelei
ONG naþionale de profil a unor conferinþe de presã la nivel local

¥ Realizarea conºtientizãrii de
¥ Stabilirea codurilor de conduitã pentru
cãtre societate a pericolului pe lucrãtorii naþionali din domeniul traficului
care îl reprezintã traficul de de fiinþe umane
fiinþe umane
¥ Realizarea ºi difuzarea de informaþii,
documentare, materiale video, pliante,
panouri de informare, la nivel naþional

Buletin de informare antitrafic

Analiza evaluãrilor periodice ale situaþiei privind traficul de persoane la nivel
naþional

Indicatori
de eficienþã

¥ Publicarea unor rapoarte de cercetare
relevante, statistici ºi informaþii referitoare
la traficul cu fiinþe umane pe plan
naþional ºi internaþional

Pactul de Stabilitate,
OSCE, Consiliul Europei,
Uniunea
Europeanã,
UNDP, UNICEF, OIM,
Centrul SECI, ONR,
ONG

Parteneri
pentru implementare

Înfiinþarea Centrului de
resurse pe trafic, în cadrul MI

Conºtientizare

MJ, MI, MAE, MP

Cercetare ºi evaluare

Responsabilitatea
implementãrii

¥ Realizarea de cercetãri privind incidenþa ºi formele de trafic, cauzele de
vulnerabilitate, precum ºi în ceea ce
priveºte legislaþia naþionalã în materie

¥ Identificarea lipsurilor din legis¥ Realizarea unei baze de date în
laþia în vigoare, precum ºi din domeniul traficului de fiinþe umane
activitatea instituþiilor care oferã
servicii de protecþie a grupurilor
¥ Evaluarea periodicã a evoluþiei traficu risc ridicat de a fi traficate cului de fiinþe umane la nivel naþional

¥ Identificarea cauzelor de vul¥ Evaluarea cercetãrilor existente, idennerabilitate a persoanelor faþã tificarea datelor ºi a informaþiilor care lipde trafic ºi ale formelor de trafic sesc, precum ºi stabilirea obiectivelor de
cu fiinþe umane
cercetare

Obiective

PLANUL NAÞIONAL

de acþiune pentru combaterea traficului de fiinþe umane

ANEXÃ
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MI, MJ, MEC, MAP,
MAE, MCC, CNA
MEC, MI, MJ, MAP,
MCC

MEC, MSF, MAP,
MCC

MI, MJ, MEC, MAP,
MP, MCC, CNA

MMSS, MEC, MAP

¥ Organizarea de cursuri privind traficul
de copii

¥ Realizarea de programe de educaþie
extraºcolarã pentru pãrinþi ºi copii, privind combaterea violenþei împotriva fetelor ºi femeilor

¥ Organizarea unei campanii de informare ºi educare în instituþii de
învãþãmânt, precum ºi în cadrul comunitãþilor vulnerabile, referitoare la bolile
cu transmitere sexualã

¥ Formarea specialiºtilor în domeniul
¥ Asigurarea protecþiei victimemigraþiei, drepturilor omului ºi al traficului
lor traficului
de persoane

¥ Consilierea persoanelor aflate în
cãutarea unui loc de muncã cu privire la
riscurile pe care le prezintã traficul de
fiinþe umane

Pactul de Stabilitate,
OSCE, Consiliul Europei,
Uniunea
Europeanã,
UNDP, UNICEF, OIM,
Centrul SECI, ONR,
ONG, mass-media, OIM,
Reþeau ONG Antitrafic

Pactul de Stabilitate,
OSCE, Consiliul Europei,
Uniunea
Europeanã,
UNDP, UNICEF, OIM,
Centrul SECI, ONR,
mass-media

¥
Dezvoltarea
de
programe
educaþionale, de sãnãtate ºi psihologice,
având drept þintã grupurile de risc, copiii
strãzii ºi copiii instituþionalizaþi

¥ Promovarea de programe pentru
combaterea sãrãciei ºi ºomajului

¥ Organizarea de programe de prevenire a analfabetismului ºi abandonului
ºcolar ºi de educare permanentã

¥ Realizarea de statistici diferenþiate pe
¥ Îmbunãtãþirea statutului economic ºi social al persoanelor sexe privind angajãrile în sectoarele
economiei naþionale
cu risc de a fi traficate

MMSS, MEC, MSF

MEC, MMSS,
Institutul Naþional de
Statisticã

Banca Mondialã, Pactul
de Stabilitate, Consiliul
Europei, Uniunea
Europeanã, ONG de
profil

Banca Mondialã, Pactul
de Stabilitate, Consiliul
Europei, Uniunea
Europeanã, ONG de
profil

Ameliorarea situaþiei sociale ºi economice a persoanelor cu risc ridicat de a fi traficate

MI, MJ, MEC, MAP,
MAE, MCC, CNA

MMSS, MEC, MAE,
Pactul de Stabilitate,
MI, MJ, MSF, MP
OSCE, Consiliul Europei,
Uniunea
Europeanã,
UNDP, UNICEF, OIM,
Centrul SECI, ONR,
ONG, mass-media

¥ Realizarea de programe educative în
scopul întãririi sentimentului demnitãþii
umane ºi protecþiei propriei persoane

¥ Organizarea unor cursuri ºi a unei
¥ Educarea persoanelor care
aparþin grupurilor cu grad ridicat campanii de informare privind fenomenul
de risc de a fi traficate, în traficului de fiinþe umane la nivel naþional
scopul protecþiei acestora

Semestrul I
2002

Creºterea numãrului persoanelor calificate în domeniul migraþiei, drepturilor
omului ºi al traficului de
fiinþe umane
Creºterea numãrului de
persoane care beneficiazã
de informare

Scãderea numãrului de
persoane care compun
grupurile de risc
Scãderea numãrului de
copii traficaþi din categoria
copiilor strãzii ºi instituþionalizaþi

Stabilirea gradului de
implicare în viaþa economicã a persoanelor care
aparþin unor grupuri vulnerabile, în special a femeilor
tinere
Scãderea numãrului de
copii care abandoneazã
ºcoala
Creºterea numãrului de
adulþi care se integreazã în
activitãþi economice

Permanent

Reducerea numãrului de
cazuri de boli cu transmitere sexualã ºi HIV/SIDA

Permanent

Permanent

Lunar

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Scãderea violenþei împotriva femeilor ºi fetelor,
inclusiv a violenþei în familie

Modificarea atitudinilor ºi
comportamentelor persoanelor care aparþin grupurilor
cu grad ridicat de risc
Scãderea numãrului copiilor traficaþi

O mai bunã cunoaºtere a
pericolelor pe care le prezintã fenomenul traficului de
fiinþe umane
Reducerea numãrului persoanelor traficate
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CNA,
Autoritatea
Naþionalã pentru Protecþia Consumatorilor

MCC, registrul
comerþului, MJ

MI

ANOFM,

ONG de profil

Camera de Comerþ ºi
Industrie, organizaþiile
patronale
Comunitãþile
locale,
ONG de profil

MEC, MI, societãþile
comerciale certificate sã
recruteze forþa de muncã
pentru
strãinãtate,
Camera de Comerþ ºi
Industrie

¥ Asigurarea pentru victimele traficului
de fiinþe umane de adãposturi, consiliere
socialã, psihologicã, juridicã ºi medicalã

¥ Facilitarea returnãrii victimelor traficu¥ Asigurarea protecþiei victimelui
lor traficului

¥ Încheierea ºi îmbunãtãþirea acordurilor
¥ Asigurarea exercitãrii dreptului de întoarcere în þara de ori- de cooperare bi-/multilaterale pentru
returnarea victimelor traficului
gine

MI, MAE, MJ, MSF,
MEC, MMSS, MTS

Permanent

Semestrul I
2002
Creºterea capacitãþii de
asistare a victimelor
Pactul de Stabilitate,
OSCE, Consiliul Europei,
Uniunea
Europeanã,
UNDP, UNICEF, OIM,
Centrul SECI, ONR,
ONG, mass-media, cultele religioase

Permanent

Permanent

Implementarea acordurilor

Gradul de respectare a
drepturilor ºi libertãþilor
fiecãrei persoane

Reducerea numãrului de
persoane traficate prin activitatea de impresariat artistic

Liberalizarea forþei de
muncã ºi reducerea ºomajului în rândul persoanelor
cu risc ridicat de a fi traficate
Diminuarea
activitãþii
pieþelor de migranþi ºi trafic
de persoane

Scãderea numãrului de
persoane care circulã ilegal
în strãinãtate

Permanent

Reducerea numãrului de
femei vulnerabile de a fi
traficate
Scãderea numãrului de
cazuri de discriminare ºi
violenþã la locul de muncã
Scãderea numãrului
cãsãtoriilor formale
Trimestrial

Permanent

Scãderea
procentului
ºomajului în România
Reducerea zonelor defavorizate din punct de
vedere economic

OIM, ONG specializate

Asistarea, returnarea ºi reintegrarea socialã a victimelor

¥ Introducerea obligativitãþii eliberãrii de
¥ Reducerea posibilitãþilor de
eludare a legii prin activitãþi cãtre Ministerul Culturii ºi Cultelor a
conexe sau susceptibile de a atestatului pentru derularea activitãþii de
degenera în trafic de fiinþe impresariat artistic
umane
¥ Nepublicarea anunþurilor publicitare de
naturã sã aducã atingere drepturilor ºi
libertãþilor fundamentale ale omului

¥ Acþiuni de identificare a pieþelor de
migranþi ºi trafic de persoane

¥ Organizarea de burse periodice cu
locuri de muncã, la nivel naþional ºi local

¥ Dezvoltarea de programe privind
dreptul la libera circulaþie a persoanelor

¥ Mãsuri de prevenire a cãsãtoriilor de
convenienþã ºi a cãsãtoriilor sub vârsta
legalã, încheiate în vederea traficului

¥ Stimularea agenþilor economici pentru
atragerea forþei de muncã feminine
MMSS,
AJOFM

ONG,
mass-media,
comunitãþile locale

MMSS, MSF, MAP

¥ Programe pentru combaterea formelor
¥ Integrarea egalitãþii de gen în
sfera protecþiei sociale a familiei de discriminare ºi violenþã la locul de
ºi în programul de mãsuri pen- muncã
tru prevenirea ºi combaterea
¥ Accesul egal al femeilor ºi bãrbaþilor
marginalizãrii
la mãsuri active de integrare a lor pe
piaþa muncii

¥ Programe speciale de reconversie
profesionalã a forþei de muncã feminine

Banca Mondialã, Pactul
de Stabilitate, Uniunea
Europeanã

MMSS

¥ Acþiuni de eliminare a ºomajului
¥ Identificarea ºi stabilirea
¥ Acþiuni pentru dezvoltarea zonelor
mãsurilor pentru prevenirea cauzelor care genereazã traficul de defavorizate din punct de vedere economic
persoane
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OIG, ONG de profil,
UNHCR

¥ Sprijinirea femeilor ºi copiilor Ñ
¥ Furnizarea de programe alternative
victime ale traficului Ñ în proce- pentru victimele traficului care aleg sã
sul recuperãrii fizice ºi psihice, nu se întoarcã în þara de origine
precum ºi în ceea ce priveºte
integrarea lor în societate
¥ Educarea familiilor ºi a comunitãþii
împotriva stigmatizãrii ºi învinuirii victimelor

¥ Elaborarea unor reglementãri privind
controlul prostituþiei

¥ Incriminarea infracþiunilor
¥ Elaborarea unui studiu privind
complementare traficului de fiinþe legãturile existente între acþiunile de traumane
fic de fiinþe umane ºi cele privind
spãlarea banilor, corupþia, proxenetismul,
lipsirea de libertate

¥ Elaborarea unui proiect de lege privind utilizarea investigatorilor sub acoperire în domeniul crimei organizate

¥ Elaborarea unui proiect de lege privind protecþia martorilor

¥ Elaborarea unui proiect de lege privind protecþia victimelor

¥ Elaborarea unui proiect de lege a
probaþiunii

ONG de profil, IRDO,
CRJ

MP

MJ, MI, MP, MMSS

ONG, IRDO, MAP

MI, MFP, Oficiul
MJ, MP, ONG de profil,
N a þ i o n a l p e n t r u IRDO
Prevenirea Spãlãrii
Banilor

MJ, MI, MP, MIE

¥
Armonizarea
legislaþiei
¥ Elaborarea unui proiect de lege prinaþionale cu legislaþia comuni- vind combaterea traficului de fiinþe
tarã în materie
umane

¥ Elaborarea unui proiect de lege pentru combaterea crimei organizate

MI, MJ, CRJ

¥ Evaluarea legislaþiei existente
¥ Întocmirea unui studiu asupra regleîn domeniu
mentãrilor existente cu privire la traficul
de fiinþe umane

Reforma legislativã

MAP, MCC, cultele
religioase
OIM, ONG de profil,
mass-media

Pactul de Stabilitate,
OSCE, CE, UE, UNDP,
UNICEF, OIM, SECI, ONR,
ONG, mass-media, culte
religioase, Romtelecom

¥ Formarea de personal specializat
care lucreazã cu victimele traficului, prin
programe de instruire
Elaborarea unui ghid de lucru
¥ Înfiinþarea unei linii telefonice de
urgenþã (hot-line) pentru victime
¥ Asigurarea asistenþei juridice ºi psihosociale, pe cât posibil în limba maternã a victimei
MAE, MI

MI, MAE, MJ, MSF,
Pactul de Stabilitate,
MEC, MMSS, MTS OSCE, Consiliul Europei,
Uniunea Europeanã, UNDP,
UNICEF, OIM, Centrul
SECI, ONR, ONG, massmedia, cultele religioase

¥ Dezvoltarea reþelei naþionale a centrelor de informare, consiliere, asistare ºi
de adãpostire a victimelor traficului

veniturilor ilicite
urma sãvârºirii
conexe traficuumane
Reglementarea
privind
controlul prostituþiei

Evaluarea
obþinute în
infracþiunilor
lui de fiinþe

Alinierea legislaþiei naþionale la nivelul legislaþiei ºi
practicii comunitare ºi
internaþionale în materie

Stabilirea lipsurilor existente în legislaþia naþionalã

Integrarea victimelor în
comunitãþile locale

Îmbunãtãþirea activitãþii de
asistenþã ºi protecþie a victimelor
Îmbunãtãþirea activitãþii de
asistenþã ºi protecþie acordatã de ONG

Îmbunãtãþirea condiþiilor de
asistare a victimelor

Semestrul II
2002

Semestrul II
2002

Semestrul I
2002

Semestrul II
2001

Permanent

Semestrul I
2001

Semestrul I
2001
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MI

MJ, MMSS, MI

¥ Programe pentru reintegrarea ºi recuperarea infractorilor

¥ Modernizarea bazei automate
¥ Implementarea unui software de anade date din reþeaua DGCCOA lizã a informaþiilor, necesar accesului ºi
ºi stabilirea unei conexiuni elec- aportului de date operative
tronice cu centrele zonale de
combatere a crimei organizate
¥ Stabilirea unei conexiuni de poºtã
electronicã între centrele zonale ºi între
acestea ºi grupul de coordonare ºi conducere de la nivel central

MI

Pactul de Stabilitate,
OSCE, Consiliul Europei,
Uniunea
Europeanã,
UNDP, UNICEF, OIM,
Centrul SECI, ONR,
ONG

MI, MEC, MMSS,
Pactul de Stabilitate,
MJ, MAE, MSF, MTS, OSCE, Consiliul Europei,
MCC
Uniunea
Europeanã,
UNDP, UNICEF, OIM,
Centrul SECI, ONR,
ONG

¥ Instruirea ofiþerilor din echipa
naþionalã antitrafic pentru însuºirea noii
metodologii ºi a ordinului de linie

¥ Elaborarea unui ordin de linie cãtre
centrele zonale privind modul de lucru
cu victimele traficului ºi cooperarea cu
ONG locale

¥ Elaborarea unei noi metodologii de
lucru antitrafic ºi implementarea acesteia
în activitatea centrelor zonale

¥ Instruirea ofiþerilor de poliþie, a procurorilor ºi judecãtorilor în ceea ce priveºte
investigarea, urmãrirea penalã ºi judecarea infracþiunilor de trafic de persoane

¥ Instruirea ofiþerilor de control al
paºapoartelor, de poliþie de frontierã ºi
din cadrul autoritãþilor de imigrãri pentru
identificarea traficanþilor ºi a posibilelor
victime ale traficului ºi pentru luarea
mãsurilor necesare

¥ Instruirea avocaþilor în reprezentarea
victimelor traficului

¥ Programe de instruire pentru
îmbunãtãþirea cooperãrii dintre poliþie ºi
ONG

¥ Instruirea diplomaþilor, consulilor ºi
lucrãtorilor de vamã pentru aplicarea
rapidã ºi eficientã a mãsurilor antitrafic
de persoane

¥
Pregãtirea
personalului
¥ Derularea de programe de instruire
însãrcinat cu aplicarea noilor specialã pentru lucrãtorii sociali, medicali,
instrumente în aceastã materie cadre didactice, în spiritul însuºirii noilor
metode de lucru ºi al cooperãrii eficiente
cu organele judiciare cu atribuþii antitrafic

Aplicarea legii

Modernizarea metodelor ºi
mijloacelor de muncã

Noi
metodologii
ºi
instrucþiuni în vederea
creºterii eficienþei activitãþii
ºi cooperãrii pentru reintegrarea ºi recuperarea postpenalã a infractorilor

Formarea ºi specializarea
personalului în aceastã
materie

Semestrul
2001

Semestrul
2002

Semestrial

II

II
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MI, MAP

Pactul de Stabilitate,
OSCE, Consiliul Europei,
Uniunea
Europeanã,
UNDP, UNICEF, OIM,
Centrul SECI, ONR,
ONG

Pactul de Stabilitate,
OSCE, Consiliul Europei,
Uniunea
Europeanã,
UNDP, UNICEF, OIM,
Centrul SECI, ONR,
ONG

¥ Asigurarea asistenþei de specialitate
pentru implementarea actelor normative

¥ Asigurarea asistenþei de specialitate
pentru expertizarea proiectelor de acte
normative

¥ Asigurarea asistenþei financiare pentru
realizarea programelor de instruire

¥ Acordarea de asistenþã teh¥ Asigurarea asistenþei de specialitate
nicã, financiarã ºi de specialitate pentru elaborarea actelor normative

¥ Cooperarea cu OIM ºi cu reþeaua
internaþionalã de ONG în vederea unei
circulaþii rapide a informaþiilor operative
rezultate din cazurile de victime asistate

¥ Realizarea unui schimb eficient de
informaþii operative prin intermediul
Centrului SECI la Bucureºti

SECI,

MI

MI, MJ, MP, MAE,
MMSS, MEC, MIE,
MFP, Delegaþia
Comisiei Europene,
SECI, OIM, ONG de
profil

Centrul

Pactul de Stabilitate,
OSCE, Consiliul Europei,
Uniunea
Europeanã,
UNDP, UNICEF, OIM,
Centrul SECI, ONR,
ONG

FBI, OIM

Cooperarea ºi coordonarea internaþionalã

¥ Dotarea materialã a formaþiunilor de
poliþie de frontierã din sectoarele predispuse traficului

¥ Securizarea documentelor de cãlãtorie

¥ Realizarea de programe pen¥ Desfãºurarea de acþiuni în comun
tru asigurarea cooperãrii ºi coor- între Task Force înfiinþat pe problematica
donãrii internaþionale împotriva traficului de fiinþe umane, SECI ºi
traficului de fiinþe umane
FBI

¥ Securizarea controlului la trecerea frontierei de stat

MI

¥ Securizarea controlului la tre¥ Analiza urgentã a datelor operative
cerea frontierei de stat
existente privind traficul la frontierã ºi
punctarea în concret a zonelor vulnerabile la trecerile ilegale ale sectoarelor de
frontierã

¥ Mãsuri operative speciale de supraveghere a zonelor vulnerabile identificate

MI

MI, MAP

¥ Dotarea cu tehnicã operativã
¥ Dotarea echipei naþionale cu compuºi de calcul performantã a echi- tere performante, imprimante, scanere,
pei naþionale de combatere a tra- consumabile, precum ºi cu orice alte
ficului din cadrul centrelor zonale mijloace necesare realizãrii sarcinilor în
acest domeniu

¥ Unificarea bazelor naþionale de date
(evidenþa populaþiei, cazier judiciar, evidenþã operativã)

Obþinerea de asistenþã
financiarã ºi de specialitate
pe baza programelor elaborate în baza prezentului
plan

Realizarea unei cooperãri
internaþionale eficiente, precum ºi a unui schimb rapid
de informaþii operative

Documente pentru trecerea frontierei securizate

Protecþia frontierei naþionale

Semestrul
2001

Semestrul
2001

Permanent

II

II
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Permanent

Asigurarea returnãrii în
condiþii de siguranþã, în
þara de origine, a persoanelor traficate
Punct naþional focal activ

¥ Includerea în activitatea misiunilor
diplomatice române în strãinãtate a problematicii traficului de fiinþe umane

¥ Includerea în mandatul ofiþerilor de
legãturã ai poliþiei care desfãºoarã activitãþi în afara þãrii a problematicii traficului de fiinþe umane

¥ Realizarea unei reþele de ofiþeri de
poliþie de legãturã din România în þãrile
în care se manifestã pregnant traficul de
fiinþe umane

¥ Organizarea unor întâlniri de lucru
privind problematica traficului de fiinþe
umane, între procurorii ºi poliþiºtii din
þãrile de destinaþie, tranzit ºi sursã

Participarea la acþiunile
internaþionale de prevenire,
investigare ºi cercetare a
cazurilor de trafic de persoane

Formarea corpului ofiþerilor
de legãturã ai poliþiei
române în problema traficului de fiinþe umane
Creºterea
comunicãrii,
cooperãrii ºi schimbului de
informaþii între organele
specializate ale acestor þãri

Semestrul
2002

Eficientizarea acþiunilor de
cooperare internaþionalã în
domeniul prevenirii ºi combaterii traficului de persoane

¥ Nominalizarea unui punct naþional
focal MI pentru cercetãri ºi raportãri

Pactul de Stabilitate,
OSCE, Consiliul Europei,
Uniunea
Europeanã,
UNDP, UNICEF, OIM,
Centrul SECI, ONR,
ONG

Personal de ambasadã
instruit în furnizarea asistenþei juridice reciproce

MI, MJ, MP, MAE,
MMSS, MEC, MIE,
MFP, Delegaþia
Comisiei Europene,
SECI, OIM, ONG de
profil

¥ Monitorizarea procesului returnãrii
persoanelor traficate în þara de origine,
precum ºi a procesului recuperãrii ºi
reintegrãrii lor sociale

¥ Încheierea unor acorduri bi-/multilaterale cu statele-sursã, precum ºi cu statele de destinaþie ale persoanelor
traficate

¥ Efectuarea de anchete transfrontaliere
¥ Participarea la acþiunile de
cooperare internaþionalã în în comun cu autoritãþile altor state, predomeniul investigãrii infracþiunilor cum ºi de anchete speciale în domeniul
de trafic de persoane ºi al traficului de fiinþe umane
anchetãrii infractorilor, precum ºi
la acþiunile de protecþie a victimelor traficului de fiinþe umane
¥ Încheierea unor acorduri de extrãdare
pentru cazurile de trafic de fiinþe umane
II
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ANEXÃ
la planul naþional de acþiune
LISTA

cuprinzând abrevierile folosite în Planul naþional de acþiune pentru combaterea traficului
de fiinþe umane
Nr.
crt.

Abrevierea
folositã

1.

MI

Ministerul de Interne

2.

MJ

Ministerul Justiþiei

3.

MAE

Ministerul Afacerilor Externe

4.

MP

Ministerul Public

5.

MEC

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii

6.

MAP

Ministerul Administraþiei Publice

7.

MMSS

Ministerul Muncii ºi Solidaritãþii Sociale

8.

MSF

Ministerul Sãnãtãþii ºi Familiei

9.

MCC

Ministerul Culturii ºi Cultelor

10.

MIE

Ministerul Integrãrii Europene

11.

MTS

Ministerul Tineretului ºi Sportului

12.

MFP

Ministerul Finanþelor Publice

13.

MIP

Ministerul Informaþiilor Publice

14.

ONG

Organizaþii neguvernamentale

15.

OIM

Organizaþia Internaþionalã pentru Migraþie

16.

CNA

Consiliul Naþional al Audiovizualului

17.

SECI

Iniþiativa sud-est europeanã

18.

ONR

Oficiul Naþional pentru Refugiaþi

19.

UNDP

Programul PHARE Antidrog

20.

ANPCA

Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Copilului ºi Adopþie

21.

CRJ

Comisia de Resurse Juridice

22.

FBI

Biroul Federal de Investigaþii

23.

UNICEF

Comitetul Internaþional pentru Copii din cadrul Organizaþiei Naþiunilor Unite

24.

ANOFM

Autoritatea Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã

25.

AJOFM

Autoritatea judeþeanã pentru ocuparea forþei de muncã

26.

OSCE

Organizaþia pentru Securitate ºi Cooperare în Europa

27.

OIG

Organizaþie interguvernamentalã

28.

IRDO

Institutul Român pentru Drepturile Omului

29.

UNHCR

Înaltul Comisariat al Naþiunilor Unite pentru Refugiaþi

30.

DGCCOA

Direcþia Generalã de Combatere a Crimei Organizate ºi Antidrog
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii pentru Valorificarea Activelor Bancare
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Guvernului României ºi a ministerelor ºi ale art. 4 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 409/2001, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
Guvernul României

adoptã urmãtoarea hotãrâre:

Art. 1. Ñ (1) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor
Bancare, denumitã în continuare AVAB, se organizeazã ºi
funcþioneazã ca instituþie de specialitate a administraþiei
publice centrale, cu personalitate juridicã, în subordinea
Guvernului. În realizarea atribuþiilor sale, inclusiv a celor
efectuate de executorii proprii, AVAB acþioneazã pe tot teritoriul þãrii, fãrã restricþii de teritorialitate.
(2) Sediul AVAB este în municipiul Bucureºti, str. C.A. Rosetti
nr. 21, sectorul 1.
(3) AVAB îºi va desfãºura activitatea pe o perioadã de
7 ani de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(4) Încetarea activitãþii AVAB se va face prin lege.
(5) Pentru desfãºurarea activitãþilor organizate în teritoriu, la solicitarea AVAB, reprezentantul Guvernului în teritoriu va pune la dispoziþie acesteia un spaþiu corespunzãtor
desfãºurãrii activitãþii ºi amplasãrii logisticii ºi tehnicii de
calcul de care aceasta are nevoie.
Art. 2. Ñ (1) Imobilul proprietate publicã a statului,
situat în municipiul Bucureºti, str. C. A. Rosetti nr. 21, sectorul 1, identificat conform anexei nr. 1, se transmite, pe
bazã de protocol, din administrarea Autoritãþii pentru
Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului în
administrarea AVAB.
(2) AVAB nu va schimba destinaþia actualã a imobilului
în perioada în care acesta se aflã în administrarea sa.
Art. 3. Ñ AVAB are ca scop valorificarea activelor bancare neperformante preluate de la bãncile la care statul
este acþionar majoritar, deþinând cel puþin 50% plus 1 din
acþiuni, în vederea pregãtirii acestora pentru începerea procedurilor de privatizare ºi pentru diminuarea efortului financiar al statului în aceastã operaþiune.
Art. 4. Ñ (1) În vederea îndeplinirii scopului pentru care
a fost înfiinþatã, AVAB are urmãtoarele atribuþii principale:
a) atribuþia de preluare a activelor bancare, astfel cum
au fost definite la art. 2 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 51/1998, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare. Activele bancare preluate de AVAB în vederea
valorificãrii lor se înregistreazã în evidenþele contabile ale
acesteia la valoarea nominalã, potrivit art. 121 alin. (2), ºi,
respectiv, la valoarea negociatã, potrivit art. 121 alin. (4)
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 51/1998, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare;
b) atribuþia de valorificare a activelor bancare Ñ AVAB
valorificã activele bancare preluate la valoarea de piaþã a
acestora, utilizând atât metodele sale specifice, cât ºi pe
cele prevãzute de dispoziþiile legale în vigoare la momentul
valorificãrii, împreunã sau separat, atunci când acestea asigurã celeritate ºi/sau rezultat optim;
c) atribuþia de administrare a activelor bancare ºi a
creanþelor asociate se exercitã de cãtre AVAB în mod
direct sau prin intermediul unor firme de specialitate.
Administrarea activelor bancare, pânã la valorificarea acestora, urmãreºte evitarea deteriorãrii lor din punct de vedere
fizic ºi/sau valoric ºi include orice mãsurã de naturã

administrativã, în limita cheltuielilor înscrise în bugetul de
venituri ºi cheltuieli propriu, care poate avea acest rezultat,
în condiþiile legii.
(2) Administrarea ºi valorificarea activelor bancare se
efectueazã de cãtre AVAB în mod direct sau prin intermediul unor firme de specialitate. În cazul în care administrarea se referã la un bun determinat, ea poate fi
încredinþatã, pe bazã de contract, ºi unei persoane fizice.
Criteriile privind selectarea activelor bancare ºi a creanþelor
asociate, care vor fi încredinþate spre administrare sau
valorificare firmelor de specialitate, sunt aprobate de
Consiliul de supraveghere ºi îndrumare. Firmele de specialitate vor fi selectate pe baza unor proceduri publice organizate de AVAB, reglementate prin regulamente proprii.
(3) AVAB îndeplineºte orice alte atribuþii care îi revin
prin acte normative.
Art. 5. Ñ (1) În exercitarea atribuþiilor de serviciu personalul AVAB este îndreptãþit sã solicite documente, informaþii
ºi date referitoare la aspectele care fac obiectul activitãþii
acesteia. În exercitarea atribuþiilor sale AVAB colaboreazã
cu ministerele, cu Banca Naþionalã a României, cu celelalte
organe ale administraþiei publice centrale ºi cu autoritãþile
administraþiei publice locale.
(2) Persoanele juridice ºi persoanele fizice rezidente
sunt obligate sã furnizeze, la cererea scrisã a AVAB, toate
informaþiile pe care le deþin ºi care faciliteazã valorificarea
sau conservarea activelor bancare.
(3) Bãncile sunt obligate sã furnizeze, la cererea scrisã
a AVAB, toate informaþiile referitoare la cuantumul disponibilitãþilor bãneºti, precum ºi al oricãror alte active deþinute
la aceste bãnci de cãtre debitori sau de cãtre garanþii
acestora, potrivit prevederilor art. 15 alin. (2) din Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 51/1998, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.
(4) Informaþiile obþinute în temeiul alin. (1), (2) ºi (3)
constituie secret profesional pentru salariaþii AVAB, care
rãspund ºi de oportunitatea solicitãrii.
(5) Informaþiile solicitate de AVAB se pun la dispoziþie
acesteia cu promptitudine ºi în mod gratuit de cãtre persoanele juridice care deþin aceste informaþii ºi în situaþia în
care acestea lucreazã, în general, pe bazã de taxe sau
tarife.
Art. 6. Ñ (1) AVAB este condusã de un preºedinte,
numit prin decizie a primului-ministru.
(2) Preºedintele este ordonator principal de credite.
Art. 7. Ñ (1) Preºedintele AVAB are urmãtoarele
atribuþii principale:
a) reprezintã AVAB în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte organe de specialitate ale administraþiei
publice centrale, cu autoritãþile administraþiei publice locale,
cu alte instituþii, cu persoanele juridice ºi fizice, române ºi
strãine, precum ºi în faþa instanþelor judecãtoreºti ºi arbitrale;
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b) elaboreazã ºi propune spre aprobare Consiliului de
supraveghere ºi îndrumare politica ºi strategia în domeniul
valorificãrii activelor bancare aflate în portofoliul AVAB ºi
rãspunderile ce revin personalului acesteia;
c) asigurã elaborarea proiectului de buget de venituri ºi
cheltuieli al AVAB, pe care îl remite spre avizare
Consiliului de supraveghere ºi îndrumare;
d) dispune mãsuri operative pentru executarea
dispoziþiilor legale privind AVAB, precum ºi pentru îndeplinirea politicii ºi strategiei în domeniul valorificãrii activelor
bancare din portofoliul AVAB;
e) numeºte ºi elibereazã din funcþie, în condiþiile legii,
personalul AVAB;
f) prezintã primului-ministru, pânã la data de 30 iunie a
anului urmãtor, raportul anual de activitate a AVAB, aprobat de Consiliul de supraveghere ºi îndrumare; la solicitarea primului-ministru AVAB prezintã rapoarte intermediare
asupra unei perioade sau operaþiuni determinate;
g) îndeplineºte orice alte atribuþii prevãzute de lege.
(2) În exercitarea atribuþiilor ce îi revin preºedintele
emite ordine ºi instrucþiuni.
(3) În realizarea atribuþiilor ce îi revin preºedintele este
ajutat de un vicepreºedinte ºi de un colegiu director.
(4) Vicepreºedintele este numit prin decizie a primuluiministru ºi este înlocuitorul de drept al preºedintelui.
Art. 8. Ñ (1) Finanþarea AVAB este asiguratã din
urmãtoarele surse ºi se gestioneazã în regim extrabugetar:
a) sume rezultate din valorificarea activelor bancare preluate de AVAB;
b) comisioane aferente serviciilor de consultanþã prestate
de AVAB pe bazã de contract;
c) alte surse prevãzute de lege.
(2) Sumele obþinute de AVAB din valorificarea activelor
bancare preluate au ca destinaþie acoperirea cheltuielilor
proprii de funcþionare ºi operare ºi a cheltuielilor de
administrare ºi de valorificare a activelor bancare preluate,
iar diferenþa se vireazã la trezoreria statului. Din sumele
obþinute AVAB poate prevedea în bugetul de venituri ºi
cheltuieli propriu un fond suplimentar ce va fi utilizat în
vederea creºterii valorii activelor bancare ºi a eficientizãrii
operaþiunilor de valorificare.
(3) AVAB poate, potrivit legii, sã beneficieze de audit
extern. Periodic AVAB va realiza auditul operaþiunilor ºi al
poziþiei financiare, precum ºi estimarea independentã a
valorii nete ºi a valorii realizabile a fiecãrui activ aflat în
portofoliul sãu. În acest scop AVAB va încheia, în condiþiile
legii, contracte cu firme de audit sau evaluare cu recunoaºtere internaþionalã.
Art. 9. Ñ (1) Structura organizatoricã ºi regulamentul de
organizare ºi funcþionare ale AVAB se aprobã de Consiliul
de supraveghere ºi îndrumare, la propunerea preºedintelui.
(2) Statul de funcþii al AVAB se aprobã prin ordin al
preºedintelui.
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(3) În structura organizatoricã a AVAB pot funcþiona
direcþii generale, direcþii, servicii ºi birouri, precum ºi activitãþi în teritoriu.
(4) În cadrul AVAB, prin ordin al preºedintelui, se pot
organiza colective temporare de lucru, având nivelul de
organizare al compartimentelor prevãzute în structura organizatoricã, cu excepþia direcþiei generale. Activitãþile
desfãºurate în teritoriu se organizeazã în funcþie de necesitãþile de reprezentare în faþa instanþelor de judecatã, de
administrare a activelor bancare sau de executare silitã
asupra averii debitorilor ºi/sau a garanþilor acestora.
(5) Atribuþiile ºi sarcinile compartimentelor din aparatul
propriu al AVAB, precum ºi modalitãþile concrete de lucru
ale colegiului director se stabilesc prin regulamentul de
organizare ºi funcþionare al acesteia.
Art. 10. Ñ (1) Salariaþii AVAB nu pot fi membri ai unui
partid politic ºi nu pot desfãºura activitãþi politice în perioada în care sunt angajaþi ai AVAB. Prin salariaþi AVAB se
înþelege atât personalul angajat cu contract de muncã pe
duratã nedeterminatã sau determinatã, cât ºi personalul
care lucreazã pe baza unei convenþii civile potrivit legii.
(2) Salariaþilor AVAB li se interzice sã reprezinte, direct
sau indirect, vreun interes financiar, comercial sau de altã
naturã, care i-ar pune într-o poziþie în care interesul lor
personal ar intra în conflict cu obligaþiile ºi îndatoririle lor
faþã de AVAB.
(3) Salariaþii AVAB, membrii Consiliului de supraveghere
ºi îndrumare ºi membrii Comitetului de coordonare a
restructurãrii au obligaþia de a pãstra secretul profesional,
fiind interzisã folosirea sau dezvãluirea, în timpul activitãþii
în cadrul AVAB ºi apoi o perioadã de 5 ani de la încetarea acesteia, de date sau fapte care, devenite publice, ar
dãuna intereselor AVAB sau ale bãncilor cãrora li se aplicã
dispoziþiile Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 51/1998,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
(4) Componenþa Consiliului de supraveghere ºi îndrumare, care asigurã supravegherea ºi îndrumarea activitãþii
AVAB, este prevãzutã în anexa nr. 2.
Art. 11. Ñ Salariaþii AVAB îºi desfãºoarã activitatea ºi
sunt salarizaþi pe baza contractului individual de muncã
încheiat potrivit prevederilor legale ºi ale contractului
colectiv de muncã.
Art. 12. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.
Art. 13. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei
hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 387/1999 privind organizarea ºi funcþionarea Agenþiei de Valorificare a
Activelor Bancare, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 224 din 20 mai 1999, ºi Hotãrârea
Guvernului nr. 29/2000 pentru modificarea Hotãrârii
Guvernului nr. 387/1999 privind organizarea ºi funcþionarea
Agenþiei de Valorificare a Activelor Bancare, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 18 ianuarie 2000.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Preºedintele Autoritãþii pentru Valorificarea Activelor Bancare,
Ionel Blãnculescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Ministrul muncii ºi solidaritãþii sociale,
Marian Sârbu
Bucureºti, 27 noiembrie 2001.
Nr. 1.217.
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ANEXA Nr. 1
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite, fãrã platã, din administrarea Autoritãþii pentru Privatizare
ºi Administrarea Participaþiilor Statului în administrarea Autoritãþii pentru Valorificarea Activelor Bancare
Adresa imobilului

Persoana juridicã
de la care
se transmite imobilul

Persoana juridicã
la care
se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bucureºti,
Autoritatea pentru
Autoritatea pentru
str. C.A. Rosetti nr. 21, Privatizare ºi Administrarea Valorificarea Activelor
sectorul 1
Participaþiilor Statului
Bancare

Imobilul se compune din 3 corpuri cu un numãr de
67 de camere.
Ñ Corpul de clãdire A + B = 54 de camere
(13 camere la demisol, 11 camere la parter,
13 camere la etajul 1, 13 camere la etajul 2 ºi
4 camere la etajul 3)
Ñ Corpul de clãdire C = 10 camere (5 camere la
parter ºi 5 camere la etajul 1)
Ñ Corpul de clãdire poartã = 3 camere (salã la
parter, salã de aºteptare, birou de informaþii)
ANEXA Nr. 2

COMPONENÞA

Consiliului de supraveghere ºi îndrumare a activitãþii
Autoritãþii pentru Valorificarea Activelor Bancare
Maria Manolescu
Ñ preºedinte, reprezentant al Ministerului Finanþelor Publice
Niculae Ion Vulpescu
Ñ membru, reprezentant al Bãncii Naþionale a României
Doru Crin Trifoi
Ñ membru, reprezentant al Ministerului Justiþiei
Gheorghe Þiplica
Ñ membru, reprezentant al Ministerului Dezvoltãrii ºi Prognozei
Victor Ponta
Ñ membru, reprezentant al Corpului de control al primului-ministru

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAÞIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL INDUSTRIEI ªI RESURSELOR

ORDIN
privind aprobarea Prescripþiilor tehnice pentru regimul chimic al cazanelor de abur
ºi apã fierbinte C18Ñ2001, Colecþia ISCIR
Ministrul industriei ºi resurselor,
în conformitate cu atribuþiile Inspecþiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ºi
Instalaþiilor de Ridicat,
în temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Industriei ºi
Resurselor,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Prescripþiile tehnice pentru regimul
chimic al cazanelor de abur ºi apã fierbinte C18Ð2001*),
Colecþia ISCIR.

Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare la data
publicãrii.

Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu
Bucureºti, 17 august 2001.
Nr. 259.
*) Prescripþiile tehnice vor fi publicate la Editura Tehnicã.
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