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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 53/2002 pentru modificarea termenului de depunere
a declaraþiilor de venit pe anul 2001
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 53
din 30 aprilie 2002 pentru modificarea termenului de depunere a declaraþiilor
de venit pe anul 2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 296 din 30 aprilie 2002.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 13 iunie
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 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Bucureºti, 9 iulie 2002.
Nr. 463.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 53/2002
pentru modificarea termenului de depunere a declaraþiilor
de venit pe anul 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. 53/2002 pentru modificarea termenului de depunere a declaraþiilor de venit pe anul 2001 ºi se dispune publicarea acestei
legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 8 iulie 2002.
Nr. 636.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 159/2001 pentru prevenirea ºi combaterea utilizãrii
sistemului financiar-bancar în scopul finanþãrii
de acte de terorism
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 159
din 27 noiembrie 2001 pentru prevenirea ºi combaterea utilizãrii sistemului
financiar-bancar în scopul finanþãrii de acte de terorism, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 14 decembrie 2001.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 9 mai
2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR,

VIOREL HREBENCIUC
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 24 iunie 2002, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Bucureºti, 9 iulie 2002.
Nr. 466.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 159/2001
pentru prevenirea ºi combaterea utilizãrii sistemului
financiar-bancar în scopul finanþãrii de acte de terorism
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1)
Constituþia României,
Preºedintele României

din

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea ºi combaterea utilizãrii
sistemului financiar-bancar în scopul finanþãrii de acte de terorism ºi se
dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 8 iulie 2002.
Nr. 639.

«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind modificarea Legii nr. 119/1996 cu privire
la actele de stare civilã
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilã,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 11 noiembrie 1996, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum
urmeazã:
Ñ Alineatul (2) al articolului 62 va avea urmãtorul cuprins:
”(2) Contravenþiile prevãzute la lit. a)Ñc) se sancþioneazã cu amendã
de la 500.000 lei la 1.500.000 lei, iar cele prevãzute la lit. d)Ñr), cu
amendã de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei.Ò
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 13 iunie
2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Bucureºti, 9 iulie 2002.
Nr. 479.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind modificarea
Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilã
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 modificarea Legii
nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilã ºi se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 9 iulie 2002.
Nr. 654.

«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 43/2002
privind Parchetul Naþional Anticorupþie
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de
Guvernului nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind
Naþional Anticorupþie, publicatã în Monitorul
României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie
urmãtoarele modificãri ºi completãri:

urgenþã a
Parchetul
Oficial al
2002, cu

1. La articolul 3 alineatul (1), literele b) ºi e) vor avea
urmãtorul cuprins:
”b) conducerea, supravegherea ºi controlul actelor de
cercetare penalã, efectuate din dispoziþiile procurorului de
cãtre ofiþerii de poliþie judiciarã aflaþi sub autoritatea exclusivã a procurorului general al Parchetului Naþional
Anticorupþie;
...........................................................................................
e) elaborarea raportului anual privind activitatea
Parchetului Naþional Anticorupþie ºi prezentarea acestuia în
faþa Parlamentului, nu mai târziu de primul trimestru al anului viitor.Ò
2. Alineatele (1) ºi (2) ale articolului 5 vor avea
urmãtorul cuprins:
”Art. 5. Ñ (1) La nivel central Parchetul Naþional
Anticorupþie se organizeazã în secþii conduse de procurori
ºefi de secþie, ºi anume:
a) secþia de combatere a corupþiei;
b) secþia de combatere a infracþiunilor conexe infracþiunilor de corupþie.
(2) În cadrul secþiilor se pot organiza servicii ºi birouri,
prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângã
Curtea Supremã de Justiþie, la propunerea procurorului
general al Parchetului Naþional Anticorupþie.Ò
3. Alineatul (1) al articolului 8 va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 8. Ñ (1) Procurorul general al Parchetului Naþional
Anticorupþie este numit pe o perioadã de 6 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singurã datã a mandatului, ºi este eliberat
din funcþie de Preºedintele României, pe baza propunerii
Consiliului Superior al Magistraturii, la recomandarea ministrului justiþiei. În cazul numirii ministrul justiþiei va înainta
cãtre Consiliul Superior al Magistraturii una sau mai multe
recomandãri.Ò
4. Alineatul (1) al articolului 9 va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 9. Ñ (1) Pentru a fi numiþi în Parchetul Naþional
Anticorupþie procurorii trebuie sã aibã calitãþi ºi rezultate

profesionale deosebite în combaterea infracþiunilor de
corupþie.Ò
5. Alineatele (2) ºi (3) ale articolului 10 vor avea
urmãtorul cuprins:
”(2) Ofiþerii de poliþie judiciarã îºi desfãºoarã activitatea
numai în cadrul Parchetului Naþional Anticorupþie, sub autoritatea exclusivã a procurorului general al Parchetului
Naþional Anticorupþie.
(3) Ofiþerii de poliþie judiciarã efectueazã actele de cercetare penalã sub directa conducere, supraveghere ºi controlul nemijlocit al procurorilor din Parchetul Naþional
Anticorupþie, cu excepþia actelor care sunt de competenþa
exclusivã a procurorului.Ò
6. La articolul 13 alineatul (2), litera b) va avea
urmãtorul cuprins:
”b) de cãtre deputaþi, senatori, membrii Guvernului,
secretari de stat ºi asimilaþii acestora, judecãtorii Curþii
Supreme de Justiþie, ai Curþii Constituþionale, preºedintele
Consiliului Legislativ, Avocatul Poporului, consilierii prezidenþiali ºi consilierii de stat din cadrul Administraþiei
Prezidenþiale, membrii, judecãtorii, procurorii ºi controlorii
financiari ai Curþii de Conturi, guvernatorul ºi viceguvernatorul Bãncii Naþionale a României, preºedintele Consiliului
Concurenþei, ceilalþi magistraþi, ofiþeri superiori, amirali,
generali, mareºali ºi poliþiºti cu grade echivalente,
preºedinþii consiliilor judeþene, primarul general al municipiului Bucureºti, primarii sectoarelor municipiului Bucureºti ºi
primarii municipiilor reºedinþã de judeþ, prefecþi, subprefecþi,
persoane cu funcþii de conducere ºi de control în cadrul
autoritãþilor publice centrale, notarii publici, lichidatorii judiciari, comisarii Gãrzii Financiare, membrii consiliilor de
administraþie ºi persoane care deþin funcþii de conducere de
la director inclusiv, în cadrul regiilor autonome de interes
naþional, al companiilor ºi societãþilor naþionale, al bãncilor
ºi societãþilor comerciale la care statul este acþionar majoritar, instituþiilor publice care au atribuþii în procesul de privatizare ºi al unitãþilor centrale financiar-bancare.Ò
7. Alineatul (4) al articolului 14 va avea urmãtorul
cuprins:
”(4) Serviciile ºi organele specializate în culegerea ºi
prelucrarea informaþiilor, la cererea procurorului general al
Parchetului Naþional Anticorupþie sau a procurorului anume
desemnat de acesta, îi vor pune la dispoziþie datele ºi
informaþiile prevãzute la alin. (3), neprelucrate.Ò
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11. Articolul 25 va avea urmãtorul cuprins:

8. La articolul 16 alineatul (1), litera b) va avea
urmãtorul cuprins:

”Art. 25. Ñ În temeiul prezentei ordonanþe de urgenþã
se instituie funcþia de procuror de legãturã la nivelul
Parchetului Naþional Anticorupþie, care sã asigure consultarea reciprocã în cazul infracþiunilor privitoare la corupþie cu
procurori de legãturã care funcþioneazã în alte state, în
scopul coordonãrii acþiunilor acestora în cursul urmãririi
penale.Ò

”b) punerea sub supraveghere sau interceptarea comunicaþiilor;Ò
9. Alineatul (1) al articolului 20 va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 20. Ñ (1) Dupã începerea urmãririi penale secretul
bancar ºi cel profesional, cu excepþia secretului profesional
al avocatului, nu sunt opozabile procurorilor Parchetului
Naþional Anticorupþie. Datele ºi informaþiile solicitate de procuror se comunicã la cererea scrisã a acestuia.Ò

12. Articolul 26 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 26. Ñ În vederea schimbului de date ºi de
informaþii cu privire la investigarea ºi urmãrirea infracþiunilor
de competenþa Parchetului Naþional Anticorupþie se constituie un birou de legãturã cu instituþii similare din alte
state.Ò

10. Articolul 24 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 24. Ñ Dispoziþiile din Codul de procedurã penalã,
dispoziþiile procedurale din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea ºi sancþionarea faptelor de corupþie ºi
din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerialã, republicatã, se aplicã în mod corespunzãtor ºi în cauzele de competenþa Parchetului Naþional Anticorupþie.Ò

13. Articolul 33 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 33. Ñ Pânã la data de 1 septembrie 2002 procurorul general al Parchetului de pe lângã Curtea Supremã
de Justiþie va adopta prin ordin regulamentul de aplicare a
dispoziþiilor prezentei ordonanþe de urgenþã.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Bucureºti, 11 iulie 2002.
Nr. 503.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 43/2002
privind Parchetul Naþional Anticorupþie
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. 43/2002 privind Parchetul Naþional Anticorupþie ºi
se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 10 iulie 2002.
Nr. 680.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 79/1999 privind organizarea activitãþii practicienilor
în reorganizare ºi lichidare
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 79
din 30 august 1999 privind organizarea activitãþii practicienilor în reorganizare ºi lichidare, emisã în temeiul art. 1

lit. S din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului
de a emite ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 421 din 31 august 1999.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 4 aprilie 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 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Bucureºti, 11 iulie 2002.
Nr. 505.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 79/1999
privind organizarea activitãþii practicienilor în reorganizare ºi lichidare
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. 79/1999 privind organizarea activitãþii

practicienilor în reorganizare ºi lichidare ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 10 iulie 2002.
Nr. 682.

«
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecãtor financiar inspector
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României, precum ºi ale art. 106
alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii de Conturi, republicatã, modificatã prin Legea
nr. 77/2002,
având în vedere propunerea plenului Curþii de Conturi, potrivit Hotãrârii nr. 83 din 4 iulie 2002,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Art. 1. Ñ Doamna Doina Duican se numeºte în funcþia
de judecãtor financiar inspector în cadrul Secþiei
jurisdicþionale, pe termen de 6 ani.
Art. 2. Ñ Pe data publicãrii prezentului decret mandatul

anterior al doamnei Doina Duican de judecãtor financiar la
Colegiul Jurisdicþional Buzãu, acordat prin Decretul
nr. 344/1999, înceteazã.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 16 iulie 2002.
Nr. 701.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã unor colonei din Ministerul Apãrãrii Naþionale
ºi trecerea acestora în rezervã
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ºi ale art. 99 din Constituþia României, precum ºi ale art. 43 alin. 1 lit. a),
art. 45 lit. a), art. 66 alin. 3 ºi ale art. 85 alin. 1 lit. d) ºi e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,
având în vedere propunerile ministrului apãrãrii naþionale,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Pe data de 30 iunie 2002 domnului
colonel Ion Constantin Neagoe ºi domnului colonel inginer

Dumitru Vasile Opriºor li se acordã gradul de general de
brigadã ºi se trec în rezervã cu noul grad.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 16 iulie 2002.
Nr. 702.
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