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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 12/2002 pentru ratificarea Acordului
dintre Guvernul României ºi Guvernul Republicii Ungare privind readmisia cetãþenilor proprii
ºi a altor persoane, semnat la Bucureºti la 10 decembrie 2001
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 12
din 24 ianuarie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre
Guvernul României ºi Guvernul Republicii Ungare privind
readmisia cetãþenilor proprii ºi a altor persoane, semnat la

Bucureºti la 10 decembrie 2001, adoptatã în temeiul art. 1
pct. I.8 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului
de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 21 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 3 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 23 aprilie 2002.
Nr. 230.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 12/2002
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României ºi Guvernul Republicii Ungare
privind readmisia cetãþenilor proprii ºi a altor persoane, semnat la Bucureºti la 10 decembrie 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 Guvernului nr. 12/2002 pentru ratificarea Acordului
dintre Guvernul României ºi Guvernul Republicii Ungare

privind readmisia cetãþenilor proprii ºi a altor persoane, semnat la Bucureºti la 10 decembrie 2001, ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 19 aprilie 2002.
Nr. 337.

«
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 6/2002 pentru modificarea ºi completarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile
alocate României de cãtre Comunitatea Europeanã, precum ºi a fondurilor de cofinanþare
aferente acestora
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 6
din 24 ianuarie 2002 pentru modificarea ºi completarea

Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate
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României de cãtre Comunitatea Europeanã, precum ºi a
fondurilor de cofinanþare aferente acestora, adoptatã în
temeiul art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 751/2001 privind
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abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din
31 ianuarie 2002.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 26 februarie 2002, 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 28 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU
Bucureºti, 23 aprilie 2002.
Nr. 231.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 6/2002 pentru modificarea
ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor
nerambursabile alocate României de cãtre Comunitatea Europeanã, precum ºi a fondurilor
de cofinanþare aferente acestora
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 Guvernului nr. 6/2002 pentru modificarea ºi
completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursa-

bile alocate României de cãtre Comunitatea Europeanã,
precum ºi a fondurilor de cofinanþare aferente acestora ºi
se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 19 aprilie 2002.
Nr. 338.

«
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 152/2001 privind unele mãsuri
pentru redresarea economico-financiarã a Societãþii Comerciale de Producere a Energiei Electrice
ºi Termice ”TermoelectricaÒ Ñ S.A.
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 152 din 21 noiembrie 2001 privind unele
mãsuri pentru redresarea economico-financiarã a Societãþii

Comerciale de Producere a Energiei Electrice ºi Termice
”TermoelectricaÒ Ñ S.A., publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 758 din 28 noiembrie 2001.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 5 februarie 2002, 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 28 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU
Bucureºti, 23 aprilie 2002.
Nr. 232.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 152/2001
privind unele mãsuri pentru redresarea economico-financiarã a Societãþii Comerciale
de Producere a Energiei Electrice ºi Termice ”TermoelectricaÒ Ñ S.A.
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. 152/2001 privind
unele mãsuri pentru redresarea economico-financiarã a

Societãþii Comerciale de Producere a Energiei Electrice ºi
Termice ”TermoelectricaÒ Ñ S.A. ºi se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 19 aprilie 2002.
Nr. 339.

«
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitãþii
de soluþionare a petiþiilor
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 27
din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activitãþii de
soluþionare a petiþiilor, adoptatã în temeiul art. 1 pct. IV.7
din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a
emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2002, cu
urmãtoarele modificãri ºi completãri:
1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 1. Ñ (1) Prezenta ordonanþã are ca obiect reglementarea modului de exercitare de cãtre cetãþeni a dreptului de a adresa autoritãþilor ºi instituþiilor publice petiþii
formulate în nume propriu, precum ºi modul de soluþionare
a acestora.Ò
2. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 2. Ñ În sensul prezentei ordonanþe, prin petiþie se
înþelege cererea, reclamaþia, sesizarea sau propunerea formulatã în scris ori prin poºtã electronicã, pe care un
cetãþean sau o organizaþie legal constituitã o poate adresa
autoritãþilor ºi instituþiilor publice centrale ºi locale, serviciilor
publice descentralizate ale ministerelor ºi ale celorlalte
organe centrale, companiilor ºi societãþilor naþionale,
societãþilor comerciale de interes judeþean sau local, precum ºi regiilor autonome, denumite în continuare autoritãþi
ºi instituþii publice.Ò
3. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 6. Ñ (1) Autoritãþile ºi instituþiile publice prevãzute
la art. 2 sunt obligate sã organizeze un compartiment distinct pentru relaþii cu publicul, care sã primeascã, sã
înregistreze, sã se îngrijeascã de rezolvarea petiþiilor ºi sã
expedieze rãspunsurile cãtre petiþionari.
(2) Compartimentul prevãzut la alin. (1) înainteazã
petiþiile înregistrate cãtre compartimentele de specialitate, în

funcþie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de
trimitere a rãspunsului.
(3) Compartimentul prevãzut la alin. (1) este obligat sã urmãreascã soluþionarea ºi redactarea în termen a rãspunsului.
(4) Expedierea rãspunsului cãtre petiþionar se face
numai de cãtre compartimentul pentru relaþii cu publicul,
care se îngrijeºte ºi de clasarea ºi arhivarea petiþiilor.Ò
4. Dupã articolul 6 se introduce articolul 6 1 cu
urmãtorul cuprins:
”Art. 61. Ñ Petiþiile greºit îndreptate vor fi trimise în termen de 5 zile de la înregistrare de cãtre compartimentul
prevãzut la art. 6 alin. (1) autoritãþilor sau instituþiilor
publice care au ca atribuþii rezolvarea problemelor sesizate,
urmând ca petiþionarul sã fie înºtiinþat despre aceasta.Ò
5. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 7. Ñ Petiþiile anonime sau cele în care nu sunt
trecute datele de identificare a petiþionarului nu se iau în
considerare ºi se claseazã, potrivit prezentei ordonanþe.Ò
6. Alineatul (2) al articolului 8 va avea urmãtorul
cuprins:
”(2) Pentru soluþionarea petiþiilor transmise, potrivit art. 61,
de la alte autoritãþi sau instituþii publice, termenul de 30 de
zile curge de la data înregistrãrii petiþiei la autoritatea sau
instituþia publicã competentã.Ò
7. Articolul 10 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 10. Ñ (1) În cazul în care un petiþionar adreseazã
aceleiaºi autoritãþi sau instituþii publice mai multe petiþii,
sesizând aceeaºi problemã, acestea se vor conexa, petentul urmând sã primeascã un singur rãspuns care trebuie sã
facã referire la toate petiþiile primite.
(2) Dacã dupã trimiterea rãspunsului se primeºte o nouã
petiþie de la acelaºi petiþionar ori de la o autoritate sau
instituþie publicã greºit sesizatã, cu acelaºi conþinut, aceasta
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se claseazã, la numãrul iniþial fãcându-se menþiune despre
faptul cã s-a rãspuns.Ò
8. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 13. Ñ Semnarea rãspunsului se face de cãtre
conducãtorul autoritãþii sau instituþiei publice ori de persoana împuternicitã de acesta, precum ºi de ºeful compartimentului care a solicitat petiþia. În rãspuns se va indica,
în mod obligatoriu, temeiul legal al soluþiei adoptate.Ò
9. La articolul 15, litera c) va avea urmãtorul cuprins:

”c) primirea direct de la petiþionar a unei petiþii, în vederea rezolvãrii, fãrã sã fie înregistratã ºi fãrã sã fie repartizatã de ºeful compartimentului de specialitate.Ò
10. Dupã articolul 15 se introduce articolul 15 1 cu
urmãtorul cuprins:
”Art. 151. Ñ Modul de soluþionare a petiþiilor adresate
Parlamentului ºi Preºedintelui României se face potrivit
reglementãrilor proprii.Ò
11. Articolul 16 se abrogã.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 5 martie 2002, 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 2 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Bucureºti, 23 aprilie 2002.
Nr. 233.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 27/2002
privind reglementarea activitãþii de soluþionare a petiþiilor
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 Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea

activitãþii de soluþionare a petiþiilor ºi se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 19 aprilie 2002.
Nr. 340.

«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea ºi funcþionarea
asociaþiilor de proprietari
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 85
din 30 august 2001 privind organizarea ºi funcþionarea
asociaþiilor de proprietari, adoptatã în temeiul art. 1
pct. IV.3 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie
2001, cu urmãtoarele modificãri:
1. La articolul 5, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
”(2) Adunarea generalã a proprietarilor alege, dintre
membrii asociaþiei de proprietari, o comisie de cenzori sau
hotãrãºte transferarea atribuþiilor comisiei de cenzori unor

persoane fizice sau juridice, asociaþii sau agenþi economici
specializaþi, pe bazã de contract.Ò
2. La articolul 14, alineatul (2) va avea urmãtorul
cuprins:
”(2) Obligaþiile cetãþeneºti sunt cele stabilite, potrivit legii,
de adunarea generalã a proprietarilor.Ò
3. Articolul 19 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 19. Ñ Consiliile locale, cu sprijinul aparatului propriu al consiliilor judeþene, respectiv al Consiliului General
al Municipiului Bucureºti, vor organiza exercitarea controlului
financiar-contabil ºi gestionar asupra activitãþii asociaþiilor de
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proprietari, la solicitarea unuia sau mai multor membri ai
asociaþiei.Ò
4. Articolul 22 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 22. Ñ Ministerul Administraþiei Publice, împreunã
cu Ministerul Lucrãrilor Publice, Transporturilor ºi Locuinþei,

Ministerul Finanþelor Publice ºi Ministerul Muncii ºi
Solidaritãþii Sociale, va elabora, în termen de 30 de zile de
la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe, normele
metodologice de punere în aplicare a prevederilor acesteia.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 2 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 3 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 23 aprilie 2002.
Nr. 234.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea ºi funcþionarea
asociaþiilor de proprietari
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
Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea ºi funcþionarea asociaþiilor de proprietari ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 19 aprilie 2002.
Nr. 341.

«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 182/1999 pentru modificarea
ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul
pe cãile ferate române ºi reorganizarea Societãþii Naþionale a Cãilor Ferate Române
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. I. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 182 din 12 noiembrie 1999 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 12/1998
privind transportul pe cãile ferate române ºi reorganizarea
Societãþii Naþionale a Cãilor Ferate Române, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din
15 noiembrie 1999, cu urmãtoarele modificãri:

1. La articolul I punctul 1, alineatele (6) ºi (7) ale articolului 48 vor avea urmãtorul cuprins:
”(6) În perioada în care statul este acþionar unic la compania naþionalã, societãþile naþionale ºi societãþile comerciale înfiinþate potrivit prevederilor prezentei ordonanþe de
urgenþã, acestea pot fi reorganizate prin hotãrâre a
Guvernului, în noi companii naþionale, societãþi naþionale,
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societãþi comerciale, dupã caz, capitalul social iniþial fiind
subscris ºi integral vãrsat de statul român ale cãrui interese sunt reprezentate de Ministerul Lucrãrilor Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei.
(7) În funcþie de condiþiile locale pot fi înfiinþate societãþi
comerciale de transport feroviar public de cãlãtori care, în
calitate de operatori de transport feroviar public, sã asigure
transportul numai pentru anumite zone stabilite prin
hotãrâre a Guvernului. Societãþile comerciale de transport
feroviar public de cãlãtori se organizeazã ºi funcþioneazã
sub
autoritatea
Ministerului
Lucrãrilor
Publice,
Transporturilor ºi Locuinþei. Prin hotãrâre a Guvernului se
vor stabili forma juridicã, atribuþiile ºi patrimoniul acestora.Ò
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2. La articolul I punctul 2, articolul 59 va avea
urmãtorul cuprins:
”Art. 59. Ñ În perioada în care statul este acþionar unic
se pot efectua transferuri de active ºi orice alte elemente
patrimoniale între compania naþionalã, societãþile naþionale
ºi societãþile comerciale înfiinþate potrivit prevederilor prezentei ordonanþe de urgenþã, prin ordin al ministrului
lucrãrilor publice, transporturilor ºi locuinþei, cu modificarea
corespunzãtoare a capitalului social al acestora.Ò
Art. II. Ñ Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 12/1998
privind transportul pe cãile ferate române ºi reorganizarea
Societãþii Naþionale a Cãilor Ferate Române, aprobatã ºi
modificatã prin Legea nr. 89/1999, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare ºi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi
republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 2 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 3 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU

Bucureºti, 23 aprilie 2002.
Nr. 235.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 182/1999 pentru modificarea
ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 12/1998
privind transportul pe cãile ferate române ºi reorganizarea
Societãþii Naþionale a Cãilor Ferate Române
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. 182/1999 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul
pe cãile ferate române ºi reorganizarea Societãþii Naþionale a Cãilor
Ferate Române ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 19 aprilie 2002.
Nr. 342.
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ORDONANÞE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
pentru modificarea termenului de depunere
a declaraþiilor de venit pe anul 2001
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.
Articol unic. Ñ Termenul de depunere a declaraþiei de venit global ºi
a declaraþiilor speciale pe anul 2001, prevãzut la art. 62 alin. (1) din
Ordonanþa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 3 august 2001, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, se prorogã pânã la data de 31 mai 2002.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 30 aprilie 2002.
Nr. 53.
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