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ORDONANﬁE ™I HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√
pentru modificarea ∫i completarea unor acte normative
Œn temeiul art. 108 alin. (3) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 1 pct. VIII poz. 2 ∫i 3 din Legea
nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan˛e,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„.
Art. I. — Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 144/2001 privind Óndeplinirea de c„tre cet„˛enii rom‚ni,
la ie∫irea din ˛ar„, a condi˛iilor de intrare Ón statele membre
ale Uniunii Europene ∫i Ón alte state, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 725 din 14 noiembrie
2001, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 177/2002, cu complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 1 alineatul (1), dup„ litera c) se introduce
o nou„ liter„, litera d), cu urm„torul cuprins:
îd) documente care justific„ scopul ∫i condi˛iile ∫ederii
planificate.“
2. La articolul 1, alineatul (2) va avea urm„torul cuprins:
î(2) Cuantumul sumei minime Ón valut„ prev„zute la
alin. (1) lit. c), precum ∫i documentele prev„zute la alin. (1)

lit. d) se stabilesc ∫i se actualizeaz„ prin ordin al
ministrului administra˛iei ∫i internelor, cu avizul Ministerului
Afacerilor Externe. Ordinul ministrului administra˛iei ∫i
internelor se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.“
3. La articolul 22, literele a) ∫i e) vor avea urm„torul
cuprins:
îa) cet„˛enii rom‚ni care pleac„ Ón str„in„tate pentru a
urma un tratament medical, pentru a participa la
simpozioane, conferin˛e, studii, manifest„ri cultural-sportive
ori Ón situa˛ia Ómboln„virii sau decesului unei rude stabilite
Ón str„in„tate. Œn aceste situa˛ii se vor prezenta documente
doveditoare din care s„ rezulte scopul c„l„toriei ∫i
asigurarea financiar„ a acesteia;
.........................................................................................
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e) cet„˛enii rom‚ni care c„l„toresc Ón statele vecine Ón
regim de mic trafic.“
Art. II. — Ordonan˛a Guvernului nr. 65/1997 privind
regimul pa∫apoartelor Ón Rom‚nia, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 216/1998, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 9, dup„ alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (11), cu urm„torul cuprins:
î(11) Cererile pentru eliberarea pa∫apoartelor simple se
pot depune ∫i la serviciile publice comunitare pentru
eliberarea ∫i eviden˛a pa∫apoartelor simple p‚n„ la dotarea
corespunz„toare cu tehnic„ specific„ a serviciilor publice
comunitare de eviden˛„ a persoanelor sau, dup„ caz, la
sediul Direc˛iei Generale de Pa∫apoarte.“
2. La articolul 12, alineatele (1) ∫i (2) vor avea
urm„torul cuprins:
îArt. 12. — (1) Pa∫apoartele simple se elibereaz„ Ón
termen de 20 de zile de la data depunerii cererii sau, Ón
regim de urgen˛„, la cererea expres„ a solicitantului, Ón
termen de 3 zile.
(2) Œn cazul Ómboln„virii grave ori al decesului unei rude
apropiate, al efectu„rii unui tratament medical de urgen˛„
sau al cit„rii Óntr-un proces Ón str„in„tate, eliberarea
pa∫apoartelor simple Ón regim de urgen˛„ este scutit„ de
plata taxei consulare pentru prestarea serviciului Ón regim
de urgen˛„, prev„zut„ de Ordonan˛a Guvernului
nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare ∫i a
taxelor percepute pentru prestarea acestora, aprobat„ cu
modific„ri prin Legea nr. 89/1993, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.“

3. La articolul 14 alineatul (1), ultima tez„ a literei e) va
avea urm„torul cuprins:
îAceea∫i m„sur„ poate fi luat„ ∫i Ómpotriva persoanei
care a s„v‚r∫it Ón str„in„tate fapta de cer∫etorie, constatat„
potrivit legii, precum ∫i Ómpotriva persoanelor returnate Ón
baza acordurilor de readmisie Óncheiate de Rom‚nia cu
alte state ∫i Ómpotriva cet„˛enilor rom‚ni care au dep„∫it,
Ón mod nejustificat, termenele de ∫edere Ón statele pe
teritoriul c„rora au c„l„torit.“
4. La articolul 14, alineatul (2) va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Œn situa˛iile prev„zute la alin. (1) lit. a), b) ∫i c),
m„sura se ia de c„tre Direc˛ia General„ de Pa∫apoarte
sau, dup„ caz, de c„tre serviciile publice comunitare pentru
eliberarea ∫i eviden˛a pa∫apoartelor simple, numai Ón baza
cererii scrise a organelor de urm„rire penal„, a instan˛elor
judec„tore∫ti sau a organelor prev„zute de lege, cu atribu˛ii
de punere Ón executare a pedepsei Ónchisorii.“
5. Articolul 25 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 25. — (1) Cet„˛enii rom‚ni cu domiciliul Ón
str„in„tate ori cei afla˛i temporar Ón str„in„tate, c„rora
autorit„˛ile statului respectiv le-au aprobat stabilirea
domiciliului, pot depune, la misiunile diplomatice sau la
oficiile consulare ale Rom‚niei, cererile pentru eliberarea
pa∫apoartelor simple, cu men˛ionarea ˛„rii de domiciliu, iar
c‚nd se afl„ temporar Ón ˛ar„, la serviciile publice
comunitare pentru eliberarea ∫i eviden˛a pa∫apoartelor
simple pe a c„ror raz„ au avut ultimul domiciliu sau la
sediul Direc˛iei Generale de Pa∫apoarte.
(2) Cererile primite Ón condi˛iile alin. (1) se solu˛ioneaz„,
dup„ caz, de c„tre serviciile publice comunitare pentru
eliberarea ∫i eviden˛a pa∫apoartelor simple sau de c„tre
Direc˛ia General„ de Pa∫apoarte.
(3) Cet„˛enii rom‚ni prev„zu˛i la alin. (1) pot depune
cererile prin mandatar, cu procur„ special„ autentificat„ Ón
str„in„tate de misiunea diplomatic„ ori de oficiul consular,
iar c‚nd se afl„ temporar Ón ˛ar„, de c„tre notarul public.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
Ministrul integr„rii europene,
Ene Dinga
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 28.
GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 152/1998 privind Ónfiin˛area Agen˛iei Na˛ionale
pentru Locuin˛e
Situa˛ia extraordinar„, prev„zut„ de art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, se motiveaz„ prin
necesitatea urgent„ a elimin„rii facilit„˛ilor exclusiviste pentru Agen˛ia Na˛ional„ pentru Locuin˛e (A.N.L.) ∫i/sau pentru
clien˛ii acesteia, dar ∫i necesitatea orient„rii obiectului de activitate al A.N.L. c„tre toate programele guvernamentale de
construc˛ii de locuin˛e proprietate public„ a statului sau a unit„˛ilor administrativ-teritoriale ∫i/sau de interven˛ii la fondul
construit, pentru care se acord„ sprijin material ∫i/sau financiar de c„tre stat.
Œn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. I. — Legea nr. 152/1998 privind Ónfiin˛area
Agen˛iei Na˛ionale pentru Locuin˛e, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 265 din

16 iulie 1998, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum
urmeaz„:
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1. La articolul 2 alineatul (1), literele c), d) ∫i e) vor avea
urm„torul cuprins:
îc) promovarea ∫i dezvoltarea la nivel sectorial ∫i
na˛ional a unor programe privind construc˛ia de locuin˛e
pentru tineri, destinate Ónchirierii, construc˛ia de locuin˛e
sociale ∫i de necesitate, construc˛ia altor locuin˛e
proprietate public„ a statului sau a unit„˛ilor administrativteritoriale, precum ∫i interven˛ii la construc˛ii existente, Ón
aplicarea m„surilor stabilite prin programe guvernamentale.
Programele guvernamentale ∫i sursele de finan˛are ale
acestora se aprob„ de Guvern la propunerea Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului;
d) dob‚ndirea de terenuri destinate construirii de
locuin˛e ∫i, dup„ caz, monitorizarea unor programe pentru
realizarea lucr„rilor de viabilizare a acestora;
e) ini˛ierea ∫i/sau dezvoltarea, Ón condi˛iile pie˛ei, a unor
programe de construc˛ii de locuin˛e proprietate privat„ prin
credit ipotecar;“.
2. La articolul 2 alineatul (1), dup„ litera e) se introduce
o nou„ liter„, litera f), cu urm„torul cuprins:
îf) realizarea unor studii de specialitate privind pia˛a
imobiliar„ (cererea ∫i oferta de locuin˛e, terenuri de
construc˛ii, costuri etc.).“
3. Alineatul (1 1 ) al articolului 2 va avea urm„torul
cuprins:
î(11) Investi˛iile privind construc˛iile de locuin˛e prev„zute
la alin. (1) lit. c) sunt finan˛ate de la bugetul de stat ∫i/sau
bugetele locale, precum ∫i din credite interne/externe ∫i alte
surse legal constituite.“
4. Dup„ alineatul (11) al articolului 2 se introduc trei noi
alineate, alineatele (12), (13) ∫i (14), cu urm„torul cuprins:
î(12) Œn structura cheltuielilor de investi˛ii prev„zute la
alin. (11) va fi cuprins„ o cot„ de 3% care se constituie
venituri ale Agen˛iei Na˛ionale pentru Locuin˛e, destinate
acoperirii cheltuielilor efectuate pentru realizarea montajului
financiar necesar, contractarea serviciilor de proiectare,
contractarea ∫i urm„rirea lucr„rilor de execu˛ie, cu
respectarea legisla˛iei Ón vigoare.
(13) Aprobarea documenta˛iilor tehnico-economice ale
obiectivelor de investi˛ii prev„zute la alin. (11) se face Ón
condi˛iile legii.
(14) Œn aplicarea prevederilor art. 67 alin. 2 din Legea
locuin˛ei nr. 114/1996, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ini˛ierea ∫i dezvoltarea programelor
de construc˛ii de locuin˛e de c„tre Agen˛ia Na˛ional„ pentru
Locuin˛e se fac cu avizul Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului.“
5. Alineatul (2) al articolului 2 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Dezvoltarea construc˛iilor de locuin˛e Ón condi˛iile
prev„zute la alin. (1) lit. c) ∫i e) se face pe terenuri
viabilizate sau a c„ror viabilizare se realizeaz„ corelat cu
termenele de recep˛ie ∫i punere Ón func˛iune a locuin˛elor.“
6. Alineatul (3) al articolului 2 se abrog„.
7. Alineatul (4) al articolului 2 va avea urm„torul
cuprins:
î(4) Pentru atragerea resurselor de finan˛are Ón
construc˛ia de locuin˛e, Agen˛ia Na˛ional„ pentru Locuin˛e
Óncheie conven˛ii speciale cu institu˛ii autorizate potrivit legii
s„ acorde credite ipotecare.“
8. Alineatele (5) ∫i (6) ale articolului 2 se abrog„.
9. Alineatul (7) al articolului 2 va avea urm„torul
cuprins:
î(7) Pentru atragerea de resurse financiare suplimentare,
precum ∫i pentru asigurarea terenurilor viabilizate, destinate
construirii de locuin˛e, persoanele juridice cu activit„˛i Ón
construirea de locuin˛e, de drumuri, Ón domeniul investi˛iilor
imobiliare, Ón domeniul serviciilor de gospod„rie comunal„,
precum ∫i al celor de alimentare cu gaze ∫i energie
electric„ pot participa al„turi de Agen˛ia Na˛ional„ pentru
Locuin˛e ∫i/sau de autorit„˛ile publice locale la finan˛area ∫i
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derularea unor proiecte pentru dezvoltarea zonelor de
locuit, pe baz„ de contracte Óncheiate potrivit legii.“
10. Dup„ alineatul (7) al articolului 2 se introduce un
nou alineat, alineatul (71), cu urm„torul cuprins:
î(7 1 ) Œn aplicarea prevederilor alin. (7), tipurile de
contracte-cadru, forma ∫i con˛inutul studiilor de
prefezabilitate ∫i fezabilitate ∫i criteriile de analiz„ a
eligibilit„˛ii investitorilor se stabilesc prin norme
metodologice de aplicare a prezentei legi.“
11. Dup„ articolului 2 se introduce un nou articol,
articolul 21, cu urm„torul cuprins:
îArt. 2 1 . — (1) Terenurile destinate construirii de
locuin˛e prin Agen˛ia Na˛ional„ pentru Locuin˛e pot fi
proprietate public„ ori privat„ a statului sau a unit„˛ilor
administrativ-teritoriale, precum ∫i proprietate privat„ a
persoanelor fizice ori juridice. Terenurile proprietate public„
ori privat„ a statului sau a unit„˛ilor administrativ-teritoriale
se preiau de Agen˛ia Na˛ional„ pentru Locuin˛e Ón folosin˛„
gratuit„, Ón condi˛iile legii, pe perioada realiz„rii investi˛iilor.
(2) Terenurile proprietate public„ ori privat„ a statului
sau a unit„˛ilor administrativ-teritoriale, destinate construirii
de locuin˛e prin Agen˛ia Na˛ional„ pentru Locuin˛e, scoase
din circuitul agricol, sunt exceptate de la prevederile art. 92
alin. (4) ∫i (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(3) Œn cazul Ón care terenurile prev„zute la alin. (1) sunt
Ón proprietatea public„ ori privat„ a statului, acestea se
transmit f„r„ plat„ Ón proprietatea public„ sau, dup„ caz,
Ón proprietatea privat„ a unit„˛ilor administrativ-teritoriale Ón
care sunt amplasate ∫i Ón administrarea consiliilor locale ale
comunelor, ora∫elor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor
municipiului Bucure∫ti, sau, dup„ caz, Ón administrarea
consiliilor jude˛ene, Ón conformitate cu legisla˛ia Ón vigoare.
Agen˛ia Na˛ional„ pentru Locuin˛e Ó∫i p„streaz„ folosin˛a
gratuit„ a terenurilor pe perioada realiz„rii investi˛iilor.
(4) Pe terenurile aflate Ón proprietatea public„ ori privat„
a statului sau a unit„˛ilor administrativ-teritoriale, utilit„˛ile ∫i
dot„rile tehnico-edilitare se realizeaz„ prin obiective de
investi˛ii promovate de c„tre consiliile locale potrivit legii ∫i
Ón corelare cu programele de construc˛ii de locuin˛e.
(5) Pentru asigurarea corel„rii programelor de investi˛ii
Ón viabilizarea terenurilor cu programele de investi˛ii Ón
construc˛ia de locuin˛e, Agen˛ia Na˛ional„ pentru Locuin˛e
va Óncheia contracte cu autorit„˛ile administra˛iei publice
locale prin bugetul c„rora se aprob„ programul de investi˛ii
publice pentru realizarea de utilit„˛i ∫i dot„ri tehnicoedilitare, Ón condi˛iile art. 2 alin. (7) ∫i (71).
(6) Pentru terenurile proprietate privat„ a unit„˛ilor
administrativ-teritoriale, destinate realiz„rii de locuin˛e prin
credite ipotecare, se vor stabili, prin hot„r‚re a consiliului
local, modalitatea de atribuire a acestora c„tre titularii
dreptului de proprietate asupra locuin˛elor, precum ∫i
cuantumul redeven˛ei sau al taxei stabilite potrivit legii.
Concesionarea sau, dup„ caz, darea Ón folosin˛„ a
terenurilor se face pentru toat„ durata de existen˛„ a
construc˛iilor.
(7) Stabilirea ∫i/sau clarificarea regimului juridic al
terenurilor conform prevederilor alin. (6) se realizeaz„
Ónainte de promovarea programelor de dezvoltare a
construc˛iilor de locuin˛e conform art. 2 alin. (2).“
12. Articolul 3 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — (1) Agen˛ia Na˛ional„ pentru Locuin˛e va
stabili m„surile necesare pentru luarea Ón eviden˛„ ∫i
analiza solicit„rilor de construc˛ie de locuin˛e proprietate
personal„ prin credit ipotecar. Œn acest scop va stabili ∫i va
da publicit„˛ii locul de primire a solicit„rilor ∫i actele
justificative necesare.
(2) Finan˛area construc˛iilor de locuin˛e care se
realizeaz„ prin programele prev„zute la art. 2 alin. (1)
lit. e) se asigur„ din sursele proprii ale beneficiarilor ∫i/sau
din credite ipotecare acordate acestora de c„tre b„nci ∫i
alte institu˛ii financiare autorizate potrivit legii.
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(3) Agen˛ia Na˛ional„ pentru Locuin˛e ∫i partenerii
acesteia Ón dezvoltarea programelor de construc˛ii de
locuin˛e prin credit ipotecar pot avansa din surse proprii
sumele necesare proiect„rii, autoriz„rii ∫i contract„rii
lucr„rilor de construc˛ii, urm‚nd ca acestea s„ fie
reconstituite din sursele beneficiarilor de locuin˛e.“
13. Articolele 4 ∫i 5 se abrog„.
14. Litera b) a alineatului (1) al articolului 6 va avea
urm„torul cuprins:
îb) venituri rezultate din activit„˛i ∫i servicii prestate
pentru promovarea ∫i dezvoltarea la nivel sectorial ∫i
na˛ional a unor programe de investi˛ii publice Ón construc˛ia
de locuin˛e, precum ∫i venituri rezultate din activit„˛i ∫i
servicii prestate pentru promovarea ∫i dezvoltarea unor
programe private Ón construc˛ia de locuin˛e;“.
15. Alineatul (2) al articolului 6 se abrog„.
16. Alineatul (3) al articolului 6 va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Resursele Agen˛iei Na˛ionale pentru Locuin˛e pot fi
avansate ∫i pentru finan˛area construc˛iilor de locuin˛e
proprietate public„ a statului sau a unit„˛ilor administrativteritoriale, urm‚nd ca acestea s„ fie reconstituite din
sursele prev„zute cu aceast„ destina˛ie Ón bugetul
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului,
conform art. 2 alin. (11).“
17. Alineatul (4) al articolului 6 1 va avea urm„torul
cuprins:
î(4) Agen˛ia Na˛ional„ pentru Locuin˛e va dezvolta anual
programe de investi˛ii publice Ón construc˛ia de locuin˛e
pentru tineri, destinate Ónchirierii, construc˛ia de locuin˛e
sociale ∫i de necesitate, construc˛ia altor locuin˛e
proprietate public„ a statului sau a unit„˛ilor administrativteritoriale, precum ∫i interven˛ii la construc˛ii existente, pe
baza programelor de investi˛ii aprobate Ón bugetul
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului Ón
colaborare cu organele administra˛iei publice locale ∫i
centrale interesate, pe terenurile prev„zute la art. 2 1
alin. (1), a c„ror viabilizare se asigur„ Ón condi˛iile legii.“
18. Alineatul (5) al articolului 61 se abrog„.
19. Alineatele (1) ∫i (2) ale articolului 6 2 vor avea
urm„torul cuprins:
îArt. 62. — (1) Tinerii, Ón sensul prevederilor prezentei
legi, sunt persoane majore, Ón v‚rst„ de p‚n„ la 35 de ani
la data repartiz„rii unei locuin˛e construite prin programele
Agen˛iei Na˛ionale pentru Locuin˛e ∫i destinate Ónchirierii.
(2) Locuin˛ele pentru tineri, destinate Ónchirierii, realizate
Ón condi˛iile prezentei legi, fac obiectul exclusiv al
propriet„˛ii publice. Pentru celelalte locuin˛e care se
realizeaz„ prin programele de investi˛ii prev„zute la art. 61
alin. (4), regimul juridic ∫i modul de repartizare sunt
prev„zute de Legea locuin˛ei nr. 114/1996, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.“
20. Articolul 7 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 7. — Pentru atragerea de resurse suplimentare,
Agen˛ia Na˛ional„ pentru Locuin˛e poate emite periodic
titluri de valoare, Ón condi˛iile legisla˛iei Ón vigoare.“
21. Articolele 8—16 se abrog„.
22. Alineatul (3) al articolului 17 va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Consiliul de administra˛ie este compus din 5—7
membri desemna˛i ∫i numi˛i prin ordin al ministrului
transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului.“
23. Alineatul (1) al articolului 18 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 18. — (1) Consiliul na˛ional de coordonare este
format din 13 membri desemna˛i dup„ cum urmeaz„:
a) Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor
∫i Turismului
— 2 membri;
b) Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului — 1 membru;
c) Ministerul Finan˛elor Publice
— 1 membru;
d) Asocia˛ia Rom‚n„ a B„ncilor
— 1 membru;
e) Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor — 1 membru;

f) Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale
— 1 membru;
g) Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii
— 1 membru;
h) Uniunea Na˛ional„ a Consiliilor
Jude˛ene
— 1 membru;
i) Consiliul General al Municipiului
Bucure∫ti
— 1 membru;
j) Federa˛ia Municipiilor din Rom‚nia — 1 membru;
k) Federa˛ia Ora∫elor din Rom‚nia
— 1 membru;
l) Federa˛ia Primarilor de Comune
— 1 membru.“
24. Literele b), h), l) ∫i m) ale articolului 20 se abrog„.
25. Litera i) a articolului 20 va avea urm„torul cuprins:
îi) aprob„ prospectul de emisiune a titlurilor de valoare
ale Agen˛iei Na˛ionale pentru Locuin˛e;“.
26. Alineatul (2) al articolului 21 se abrog„.
27. Articolul 23 se abrog„.
28. Alineatul (1) al articolului 24 1 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 241. — (1) Pentru construc˛ia de locuin˛e din lemn
pentru tineri, destinate Ónchirierii, masa lemnoas„ necesar„
se poate asigura de c„tre Agen˛ia Na˛ional„ pentru
Locuin˛e.“
29. Articolul 25 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 25. — Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului elaboreaz„ norme metodologice de aplicare,
care se aprob„ prin hot„r‚re a Guvernului.“
30. Œn tot cuprinsul legii, denumirile îMinisterul
Lucr„rilor Publice ∫i Amenaj„rii Teritoriului“ sau
îMinisterul Lucr„rilor Publice, Transporturilor ∫i
Locuin˛ei“ se vor Ónlocui cu denumirea îMinisterul
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului“.
Art. II. — (1) Creditele ipotecare, acordate din sursele
Agen˛iei Na˛ionale pentru Locuin˛e p‚n„ la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„, se deruleaz„
conform prevederilor din contractele Óncheiate, p‚n„ la data
ramburs„rii integrale a Ómprumuturilor.
(2) Aprobarea ratei dob‚nzii aferente creditelor
prev„zute la alin. (1) este Ón atribu˛ia Consiliului de
administra˛ie al Agen˛iei Na˛ionale pentru Locuin˛e.
(3) Resursele Agen˛iei Na˛ionale pentru Locuin˛e se
reÓntregesc cu ratele rambursate ∫i dob‚nzile aferente
creditelor acordate.
(4) Contractan˛ii de credite ipotecare, care au Óncheiate
contracte de mandat cu Agen˛ia Na˛ional„ pentru Locuin˛e
sau contracte de construire a unei locuin˛e prin programele
agen˛iei aflate Ón derulare la data intr„rii Ón vigoare a
prezentei ordonan˛e de urgen˛„, pot beneficia Ón continuare
de o subven˛ie Ón cuantum de 20% din valoarea locuin˛ei,
dac„ Óntrunesc, Ón mod cumulativ, urm„toarele condi˛ii:
a) titularul contractului, respectiv membrii familiei
acestuia (so˛/so˛ie ∫i/sau copii Ón Óntre˛inere), nu au primit
sprijin de la bugetul de stat sub form„ de subven˛ii pentru
o alt„ locuin˛„;
b) este prima locuin˛„ pe care o construiesc cu
finan˛are prin credit ipotecar.
(5) Subven˛ia prev„zut„ la alin. (4) se asigur„ de la
bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului.
Art. III. — (1) Œn termen de 30 de zile de la data intr„rii
Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„, se vor
modifica Ón mod corespunz„tor Normele metodologice
pentru punerea Ón aplicare a prevederilor Legii
nr. 152/1998 privind Ónfiin˛area Agen˛iei Na˛ionale pentru
Locuin˛e, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 962/2001,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 626
din 4 octombrie 2001, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
(2) Legea nr. 152/1998 privind Ónfiin˛area Agen˛iei
Na˛ionale pentru Locuin˛e, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, inclusiv cu modific„rile
∫i complet„rile aduse prin prezenta ordonan˛„ de urgen˛„,
dup„ aprobarea acesteia prin lege, se va republica Ón
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Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, d‚ndu-se textelor o
nou„ numerotare.
Art. IV. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„ se abrog„:
1. Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 148/1999
privind reglementarea regimului juridic al terenurilor
destinate construirii de locuin˛e prin Agen˛ia Na˛ional„
pentru Locuin˛e, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 491 din 13 octombrie 1999, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 243/2001;
2. Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 53/2003
privind subven˛ionarea dob‚nzilor aferente creditelor
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ipotecare acordate pentru construc˛ia de locuin˛e prin
intermediul Agen˛iei Na˛ionale pentru Locuin˛e, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 452 din 25 iunie
2003, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 537/2003;
3. Normele metodologice pentru punerea Ón aplicare a
prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 53/2003 privind subven˛ionarea dob‚nzilor aferente
creditelor ipotecare acordate pentru construc˛ia de locuin˛e
prin intermediul Agen˛iei Na˛ionale pentru Locuin˛e,
aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.049/2003,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 645
din 10 septembrie 2003.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul delegat pentru lucr„ri publice
∫i amenajarea teritoriului,
László Borbély
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 105.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind paza sediilor instan˛elor judec„tore∫ti, parchetelor ∫i Consiliului Superior
al Magistraturii, a bunurilor ∫i valorilor apar˛in‚nd acestora, supravegherea accesului
∫i men˛inerea ordinii interioare necesare desf„∫ur„rii normale a activit„˛ii Ón aceste sedii,
precum ∫i protec˛ia magistra˛ilor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 76 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
magistra˛ilor, cu modific„rile ulterioare, al art. 111 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 71 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Paza sediilor instan˛elor judec„tore∫ti,
parchetelor ∫i Consiliului Superior al Magistraturii, a
bunurilor ∫i valorilor apar˛in‚nd acestora, supravegherea
accesului ∫i men˛inerea ordinii interioare necesare
desf„∫ur„rii normale a activit„˛ii Ón aceste sedii se asigur„,
Ón mod gratuit, de c„tre Jandarmeria Rom‚n„, prin unit„˛ile
sale teritoriale, cu un num„r de 4.241 de jandarmi.
(2) Modalit„˛ile de asigurare a pazei sediilor instan˛elor
judec„tore∫ti, parchetelor ∫i Consiliului Superior al
Magistraturii, a bunurilor ∫i valorilor apar˛in‚nd acestora, de
supraveghere a accesului ∫i de men˛inere a ordinii interioare
se stabilesc prin protocol Óncheiat Óntre Ministerul
Administra˛iei ∫i Internelor ∫i Ministerul Justi˛iei, Œnalta Curte
de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, Parchetul de pe l‚ng„ Œnalta Curte de
Casa˛ie ∫i Justi˛ie, Parchetul Na˛ional Anticorup˛ie ∫i Consiliul
Superior al Magistraturii, conform prevederilor legale.
Art. 2. — (1) Protec˛ia magistra˛ilor ∫i a membrilor de
familie ai acestora, Ón cazul Ón care via˛a, integritatea
corporal„ sau avutul lor sunt supuse unor amenin˛„ri, se
asigur„ de c„tre Poli˛ia Rom‚n„, la solicitarea expres„ a
conduc„torilor instan˛elor judec„tore∫ti sau ai parchetelor Ón
care ace∫tia Ó∫i desf„∫oar„ activitatea.

(2) Modalit„˛ile de asigurare a protec˛iei magistra˛ilor ∫i a
membrilor de familie ori a bunurilor acestora se stabilesc prin
protocol Óncheiat Óntre Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor ∫i
Ministerul Justi˛iei, Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, Parchetul
de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, Parchetul
Na˛ional Anticorup˛ie ∫i Consiliul Superior al Magistraturii.
(3) Œn temeiul protocolului, m„surile concrete de
protec˛ie necesare, pentru fiecare caz Ón parte, se stabilesc
de organele competente.
Art. 3. — Misiunile prev„zute la art. 1 alin. (1) ∫i la
art. 2 alin. (1) se asigur„ de Ministerul Administra˛iei ∫i
Internelor prin redistribuire de posturi ∫i efective din cadrul
Inspectoratului General al Poli˛iei Rom‚ne ∫i Inspectoratului
General al Jandarmeriei Rom‚ne.
Art. 4. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri
se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 593/1993 privind
m„suri pentru asigurarea poli˛iei instan˛elor judec„tore∫ti ∫i
a parchetelor, a pazei sediilor acestora, precum ∫i a
protec˛iei magistra˛ilor, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 269 din 22 noiembrie 1993.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 719.

Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul justi˛iei,
Maria Cristina Manda,
secretar de stat
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind schimbarea titularului dreptului de proprietate ∫i de administrare asupra unor terenuri
situate Ón municipiul Arad, jude˛ul Arad
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 8 alin. (1), al art. 10 alin. (2) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2)
din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ trecerea unui teren situat Ón
extravilanul municipiului Arad, av‚nd datele de identificare
prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re, din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Regiei Na˛ionale a P„durilor — Romsilva Ón domeniul privat
al municipiului Arad ∫i Ón administrarea Consiliului Local al
Municipiului Arad.
Art. 2. — Se aprob„ trecerea unui teren situat Ón
extravilanul municipiului Arad, av‚nd datele de identificare
prev„zute Ón anex„, din domeniul privat al municipiului Arad

∫i din administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad Ón
domeniul public al statului ∫i Ón administrarea Regiei
Na˛ionale a P„durilor — Romsilva.
Art. 3. — Schimbul de terenuri se va face f„r„ plata
diferen˛ei valorii de circula˛ie a terenurilor.
Art. 4. — Predarea-preluarea terenurilor prev„zute la
art. 1 ∫i 2 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre
p„r˛ile interesate, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii
Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Nicolae Flaviu Lazin,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 720.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor care fac obiectul schimb„rii titularului dreptului de proprietate ∫i de administrare asupra
unor terenuri situate Ón municipiul Arad, jude˛ul Arad

Denumirea ∫i locul
unde sunt situate
terenurile

Persoana juridic„
de la care
se transmit terenurile

Persoana juridic„
la care se transmit
terenurile

1.

Extravilanul
municipiului
Arad
(C‚mpul Cirezilor),
jude˛ul Arad

Domeniul public
al statului
∫i din
administrarea
Regiei Na˛ionale
a P„durilor —
Romsilva

Domeniul privat
al municipiului
Arad

Suprafa˛a terenului = 927.753 m2
Parcele cadastrale:
— A 331 = 402.000 m2
— A 332 = 325.900 m2
— A 343/1/1 = 148.000 m2
— Cn 337 = 7.981 m2
— De 332/1 = 5.268 m2
— Cn 332/2 = 676 m2
— CN 312 = 3.428 m2
— Fn 331/1 = 34.500 m2

2.

Extravilanul
Domeniul privat
municipiului
al municipiului
Arad
Arad
(Zona P„durea Ceala),
jude˛ul Arad

Domeniul public
al statului
∫i Ón
administrarea
Regiei Na˛ionale
a P„durilor —
Romsilva

Suprafa˛a terenului = 930.807 m2
Parcele cadastrale:
— Ps 2289 = 88.889 m2
— A 2293 = 677.418 m2
— F 2325/1 = 164.500 m2

Nr.
crt.

Caracteristicile tehnice ale terenurilor

Num„rul atribuit
de Ministerul Finan˛elor
Publice, conform Hot„r‚rii
Guvernului nr. 2.060/2004
pentru aprobarea inventarelor
bunurilor din domeniul public
al statului (codul de
clasificare al terenului)

567
Cod de clasificare
8.29.06
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea Regulamentului de lucru
al Comisiei mixte de frontier„ rom‚no-ucrainean„,
semnat la Ia∫i la 25 februarie 2004
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 21
pct. 7 din Tratatul dintre Rom‚nia ∫i Ucraina privind regimul frontierei de
stat rom‚no-ucrainene, colaborarea ∫i asisten˛a mutual„ Ón problemele de
frontier„, semnat la Cern„u˛i la 17 iunie 2003, ratificat prin Legea
nr. 93/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ Regulamentul de lucru al Comisiei mixte de
frontier„ rom‚no-ucrainean„, semnat la Ia∫i la 25 februarie 2004, prev„zut
Ón anexa*) care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor va asigura punerea Ón
aplicare a prevederilor prezentei hot„r‚ri.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Teodor Atanasiu
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
p. Ministrul mediului
∫i gospod„ririi apelor,
Attila Korodi,
secretar de stat
Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 721.
*) Anexa se comunic„ Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 385/2004
privind accesul gratuit la actul de cultur„, la nivel na˛ional,
al pensionarilor care au activat minimum 10 ani
Ón domeniul cultural-artistic
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 385/2004 privind accesul
gratuit la actul de cultur„, la nivel na˛ional, al pensionarilor care au activat
minimum 10 ani Ón domeniul cultural-artistic, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 301 din 6 aprilie 2004, se modific„ dup„ cum
urmeaz„:
1. Articolul 4 se abrog„.
2. Anexa se Ónlocuie∫te cu anexa la prezenta hot„r‚re.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul culturii ∫i cultelor,
Virgil-™tefan Ni˛ulescu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 723.
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ANEX√
GUVERNUL ROM¬NIEI
LEGITIMAﬁIE DE ACCES GRATUIT

nr. ................................
Titular: Numele .................................................
Prenumele ............................................
Profesia/Func˛ia avut„ Ón domeniul cultural-artistic ..................................
Emitent:
Ministerul Culturii ∫i Cultelor

Data emiterii
........................

Semn„tura/™tampila
.................................

Prezenta legitima˛ie este netransmisibil„ ∫i este valabil„ numai pentru
titular ∫i so˛ul/so˛ia acestuia, conform Hot„r‚rii Guvernului nr. 385/2004
privind accesul gratuit la actul de cultur„, la nivel na˛ional, al pensionarilor
care au activat minimum 10 ani Ón domeniul cultural-artistic, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 301 din 6 aprilie 2004, cu
modific„rile ulterioare.
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