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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor m„suri
de reorganizare Ón cadrul administra˛iei publice centrale
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 49 din 1 iunie 2005 privind stabilirea unor
m„suri de reorganizare Ón cadrul administra˛iei publice
centrale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 517 din 17 iunie 2005, cu urm„toarele modific„ri ∫i
complet„ri:
1. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — (1) Œn cadrul Cancelariei Primului-Ministru se
Ónfiin˛eaz„ Autoritatea de control a Guvernului, structur„
f„r„ personalitate juridic„ civil„.
(2) Cancelaria Primului-Ministru preia bugetul,
patrimoniul, num„rul de posturi ∫i personalul Autorit„˛ii
Na˛ionale de Control, care se desfiin˛eaz„.“
2. Articolul 2 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 2. — Œn subordinea administrativ„ a Guvernului ∫i
sub autoritatea ministrului delegat pentru controlul
implement„rii programelor de finan˛are interna˛ional„ ∫i
urm„rirea aplic„rii acquis-ului comunitar din cadrul
Cancelariei Primului-Ministru se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„
urm„toarele structuri f„r„ personalitate juridic„ civil„:
a) Autoritatea de control a Guvernului;
b) Departamentul pentru lupta antifraud„;
c) Departamentul de implementare programe ∫i ajustare
structural„.“
3. La articolul 3 alineatul (3), litera a) va avea urm„torul
cuprins:
îa) exercit„ controlul asupra activit„˛ii autorit„˛ilor ∫i
institu˛iilor publice centrale, dispus de primul-ministru;“.

4. La articolul 4, alineatul (3) va avea urm„torul cuprins:
î(3) Propunerile aprobate de primul-ministru se transmit
institu˛iilor vizate care, Ón termen de 10 zile, au obliga˛ia de
a comunica Autorit„˛ii m„surile luate.“
5. La articolul 7, litera b) va avea urm„torul cuprins:
îb) efectueaz„ controlul ob˛inerii, derul„rii sau utiliz„rii
fondurilor provenite din programele de asisten˛„ ale Uniunii
Europene, Ón vederea identific„rii de nereguli, av‚nd ∫i
calitatea de organ de constatare, Ón sensul art. 214 din
Codul de procedur„ penal„, Ón privin˛a fraudelor ce
afecteaz„ interesele financiare ale Uniunii Europene Ón
Rom‚nia, astfel cum sunt definite Ón Ordonan˛a Guvernului
nr. 79/2003 privind controlul ∫i recuperarea fondurilor
comunitare, precum ∫i a fondurilor de cofinan˛are aferente
utilizate necorespunz„tor, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 529/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.“
6. La articolul 10, alineatul (4) va avea urm„torul
cuprins:
î(4) Pentru ducerea Ón Óndeplinire a obliga˛iei prev„zute
la alin. (3), toate institu˛iile ∫i autorit„˛ile publice implicate,
precum ∫i operatorii economici, indiferent dac„ sunt cu
capital de stat sau privat, care deruleaz„ sau beneficiaz„
de fonduri comunitare, vor desemna una sau mai multe
persoane de contact. Acestea trebuie s„ beneficieze de
preg„tire specific„ ∫i dotare tehnic„ pentru Óndeplinirea
corespunz„toare ∫i operativ„ a solicit„rilor Departamentului.“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

DANIELA POPA

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 29 decembrie 2005.
Nr. 411.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea
unor m„suri de reorganizare Ón cadrul administra˛iei publice centrale
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor m„suri de
reorganizare Ón cadrul administra˛iei publice centrale ∫i se dispune publicarea
acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 28 decembrie 2005.
Nr. 1.380.
«

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

3

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 5/4.I.2006
PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 86/2005 pentru modificarea
∫i completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea ∫i creditarea Ón sistem colectiv
pentru domeniul locativ
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 86 din 14 iulie 2005 pentru modificarea ∫i
completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea ∫i
creditarea Ón sistem colectiv pentru domeniul locativ,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 627
din 19 iulie 2005, cu urm„toarele modific„ri ∫i complet„ri:
1. La articolul I punctul 2, alineatul (2) al articolului 27
va avea urm„torul cuprins:
î(2) Prima nu poate dep„∫i echivalentul Ón lei a
120 euro, calculat la rata de schimb leu/euro comunicat„
de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei pentru ultima zi lucr„toare
a anului de economisire.“
2. La articolul I punctul 3, alineatul (21) al articolului 27
va avea urm„torul cuprins:
î(2 1) Prin excep˛ie de la prevederile alin. (1) ∫i (2),
pentru persoanele cu v‚rsta de p‚n„ la 35 de ani, precum
∫i pentru cele care au Ón Óntre˛inere copii minori, nivelul

maxim al primei nu poate dep„∫i 150 euro, dup„ cum
urmeaz„:
a) persoanele cu v‚rsta de p‚n„ la 35 de ani, f„r„
copii Ón Óntre˛inere: 135 euro;
b) persoanele cu un copil Ón Óntre˛inere: 140 euro;
c) persoanele cu 2 copii Ón Óntre˛inere: 145 euro;
d) persoanele cu 3 sau mai mul˛i copii Ón Óntre˛inere:
150 euro.“
3. Dup„ articolul I se introduce articolul I1 cu urm„torul
cuprins:
îArt. I 1. — Dispozi˛iile prev„zute la art. I pct. 2 din
ordonan˛a de urgen˛„ nu sunt aplicabile pentru anul 2005
sumelor economisite Ón baza contractelor Óncheiate anterior
datei intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„.“
4. Dup„ articolul II se introduce articolul II 1 cu
urm„torul cuprins:
îArt. II1. — Prezenta lege intr„ Ón vigoare la data de
1 ianuarie 2006.“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

DANIELA POPA

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 29 decembrie 2005.
Nr. 412.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 86/2005 pentru modificarea
∫i completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea
∫i creditarea Ón sistem colectiv pentru domeniul locativ
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 86/2005 pentru modificarea ∫i completarea Legii
nr. 541/2002 privind economisirea ∫i creditarea Ón sistem colectiv pentru
domeniul locativ ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 28 decembrie 2005.
Nr. 1.381.
«
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului na˛ional Serviciul Credincios
Ón grad de Cavaler
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A ∫i ale art. 11 din
Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei, cu
modific„rile ulterioare, precum ∫i ale Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii ∫i Medaliei Na˛ionale
Serviciul Credincios, cu complet„rile ulterioare,
Ón semn de Ónalt„ apreciere pentru profesionalismul ∫i spiritul de
sacrificiu de care a dat dovad„ Ón timpul misiunilor de salvare ∫i ajutorare a
popula˛iei sinistrate Ón urma inunda˛iilor din anul 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul na˛ional Serviciul Credincios Ón grad
de Cavaler, cu Ónsemn pentru militari, domnului plutonier adjutant Dinic„CÓrstea A. G. Alexandru-Octavian.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 29 decembrie 2005.
Nr. 1.386.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului na˛ional Pentru Merit
Ón grad de Ofi˛er
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A ∫i ale art. 11 din
Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al Rom‚niei, cu
modific„rile ulterioare,
Ón semn de Ónalt„ apreciere pentru profesionalismul ∫i spiritul de
sacrificiu dovedite Ón numeroasele misiuni de salvare a unor vie˛i omene∫ti,
pentru rezultatele de excep˛ie ob˛inute Ón perfec˛ionarea actului medical,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul na˛ional Pentru Merit Ón grad de
Ofi˛er, domnului dr. Raed Arafat, medic coordonator UPU, Serviciul Mobil de
Urgen˛„, Reanimare ∫i Descarcerare (SMURD) din T‚rgu Mure∫.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 29 decembrie 2005.
Nr. 1.387.
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

5

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei Na˛ionale de Prevenire a Traficului
de Persoane ∫i Monitorizare a Asisten˛ei Acordate Victimelor Traficului de Persoane
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se Ónfiin˛eaz„ Agen˛ia Na˛ional„ de
Prevenire a Traficului de Persoane ∫i Monitorizare a
Asisten˛ei Acordate Victimelor Traficului de Persoane,
denumit„ Ón continuare Agen˛ie, organ de specialitate al
administra˛iei publice centrale, cu personalitate juridic„, Ón
subordinea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, prin
reorganizarea Oficiului Na˛ional de Prevenire a Traficului de
Persoane ∫i Monitorizarea Protec˛iei Victimelor din cadrul
Inspectoratului General al Poli˛iei Rom‚ne, denumit Ón
continuare Oficiu.
(2) La data la care Agen˛ia devine opera˛ional„ Oficiul
se desfiin˛eaz„.
Art. 2. — (1) Agen˛ia are ca scop coordonarea ∫i
evaluarea activit„˛ilor de prevenire a traficului de persoane
∫i monitorizarea asisten˛ei acordate victimelor acestuia.
(2) Agen˛ia coopereaz„ cu organiza˛iile neguvernamentale
rom‚ne ∫i str„ine, precum ∫i cu organiza˛iile
interguvernamentale Ón vederea con∫tientiz„rii opiniei
publice asupra fenomenului ∫i consecin˛elor acestuia.
Art. 3. — (1) Pentru realizarea scopului s„u, Agen˛ia
are urm„toarele atribu˛ii principale:
a) elaboreaz„, pe baza propunerilor ministerelor cu
atribu˛ii Ón domeniu, proiectul Strategiei na˛ionale de
prevenire a traficului de persoane ∫i de asisten˛„ a
victimelor acestuia, denumit„ Ón continuare Strategie
na˛ional„, pe care Ól supune spre aprobare Guvernului,
dup„ consultarea Grupului interministerial de lucru pentru
coordonarea ∫i evaluarea activit„˛ii de prevenire ∫i
combatere a traficului de persoane, denumit Ón continuare
Grup interministerial, constituit Ón baza Regulamentului de
aplicare a dispozi˛iilor Legii nr. 678/2001 privind prevenirea
∫i combaterea traficului de persoane, aprobat prin
Hot„r‚rea Guvernului nr. 299/2003;
b) coordoneaz„ activitatea de prevenire a traficului de
persoane la nivel na˛ional ∫i monitorizeaz„ asisten˛a
acordat„ victimelor traficului de persoane, urm„rind
Óndeplinirea obiectivelor prev„zute Ón planurile na˛ionale de
ac˛iune Óntocmite Ón baza Strategiei na˛ionale;
c) elaboreaz„ proiectul standardelor na˛ionale Ón
domeniu pe care Ól supune aprob„rii Guvernului, dup„
consultarea Grupului interministerial;
d) colecteaz„, stocheaz„, proceseaz„ ∫i analizeaz„ date
∫i informa˛ii cu caracter statistic Ón domeniul s„u de
competen˛„;
e) efectueaz„ studii ∫i cercet„ri privind diagnoza ∫i
evolu˛ia fenomenului traficului de persoane;
f) faciliteaz„ schimbul de date ∫i informa˛ii cu caracter
statistic Óntre institu˛iile cu competen˛e Ón domeniu, din ˛ar„
∫i din str„in„tate;
g) formuleaz„ propuneri pentru modificarea ∫i
completarea legisla˛iei Ón domeniul s„u de activitate;
h) difuzeaz„, Ón condi˛iile legii, date ∫i informa˛ii cu
caracter oficial Ón domeniul prevenirii traficului de persoane
∫i al asist„rii victimelor acestuia;
i) elaboreaz„ r„spunsurile la chestionare, precum ∫i
rapoartele de ˛ar„ Ón domeniul traficului de persoane;
j) dezvolt„ programe proprii pentru realizarea activit„˛ilor
de prevenire a traficului de persoane ∫i de acordare a

asisten˛ei victimelor traficului de persoane ∫i sprijin„, la
cerere, programele Ón derulare;
k) sprijin„ activitatea de informare privind drepturile
persoanelor — victime ale traficului, at‚t Ón ˛ar„, c‚t ∫i Ón
str„in„tate;
l) sprijin„, la cerere, structurile specializate din cadrul
poli˛iei prin asigurarea resurselor necesare desf„∫ur„rii
activit„˛ilor de prevenire ∫i furnizeaz„, la cerere, date
statistice necesare elabor„rii orient„rii manageriale la nivelul
structurilor specializate Ón combaterea traficului de
persoane;
m) desf„∫oar„ activit„˛i de cooperare interna˛ional„ Ón
domeniul de competen˛„.
(2) Agen˛ia exercit„ ∫i alte atribu˛ii potrivit legii.
Art. 4. — (1) Agen˛ia este condus„ de un pre∫edinte,
asimilat ca salarizare cu func˛ia de director general Ón
cadrul Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor.
(2) Pre∫edintele este numit prin ordin al ministrului
administra˛iei ∫i internelor ∫i este subordonat nemijlocit
acestuia.
(3) Pre∫edintele Agen˛iei este coordonatorul na˛ional al
activit„˛ii de prevenire a traficului de persoane ∫i de
acordare a protec˛iei ∫i asisten˛ei victimelor traficului de
persoane.
(4) Pre∫edintele este ordonator secundar de credite ∫i
reprezint„ Agen˛ia Ón raporturile cu persoane fizice ∫i
persoanele juridice publice ∫i private din ˛ar„ ∫i din
str„in„tate.
Art. 5. — (1) Œn exercitarea atribu˛iilor sale, pre∫edintele
emite decizii.
(2) Pre∫edintele Agen˛iei este sprijinit Ón activitatea sa
de un director general adjunct, care este ∫i Ónlocuitorul de
drept al acestuia.
(3) Pre∫edintele Agen˛iei Óndepline∫te urm„toarele
atribu˛ii principale:
a) conduce Óntreaga activitate a Agen˛iei;
b) coordoneaz„ activitatea de elaborare a Strategiei
na˛ionale, precum ∫i a planurilor na˛ionale de ac˛iune ∫i
ac˛ioneaz„ pentru aplicarea acestora;
c) colaboreaz„ cu institu˛iile de specialitate pentru
formarea ∫i perfec˛ionarea preg„tirii profesionale a
personalului propriu;
d) urm„re∫te ∫i controleaz„ aplicarea deciziilor proprii, a
conven˛iilor ∫i acordurilor interna˛ionale Ón domeniu la care
Rom‚nia este parte;
e) fundamenteaz„ ∫i elaboreaz„ propuneri pentru
bugetul anual al Agen˛iei;
f) aprob„ statul de func˛ii al Agen˛iei, nume∫te ∫i
elibereaz„ din func˛ie personalul acesteia.
Art. 6. — (1) Agen˛ia devine opera˛ional„ Óncep‚nd cu
data de 1 ianuarie 2006.
(2) Œn cadrul Agen˛iei se Ónfiin˛eaz„ 8 compartimente
regionale, f„r„ personalitate juridic„, a c„ror organizare se
stabile∫te prin regulamentul de organizare ∫i func˛ionare al
Agen˛iei.
(3) Personalul Agen˛iei este format din func˛ionari
publici, func˛ionari publici cu statut special ∫i personal
contractual.
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(4) Salarizarea personalului prev„zut la alin. (3) se face
potrivit prevederilor legale Ón vigoare aplicabile fiec„rei
categorii de personal existente Ón cadrul Agen˛iei.
(5) Num„rul maxim de posturi al Agen˛iei este de 50,
dintre care 34 Ón aparatul central, iar 16 Ón cele
8 compartimente regionale.
(6) Asigurarea num„rului de posturi prev„zut la alin. (5)
se face prin redistribuire, Ón limita num„rului maxim de
posturi aprobat Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor prin
legea bugetului de stat.
(7) Structura organizatoric„ a Agen˛iei este prev„zut„ Ón
anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 7. — (1) Institu˛iile publice centrale ∫i locale,
precum ∫i organiza˛iile neguvernamentale cu responsabilit„˛i
Ón lupta Ómpotriva traficului de persoane furnizeaz„, la
cererea Agen˛iei, datele referitoare la traficul de persoane,
Ón raport cu atribu˛iile specifice.
(2) La solicitarea Agen˛iei, institu˛iile prev„zute la
alin. (1) particip„ cu speciali∫ti, precum ∫i cu asisten˛„
tehnic„ ∫i logistic„ la desf„∫urarea activit„˛ilor impuse de
Óndeplinirea obiectivelor stabilite Ón planurile na˛ionale de
ac˛iune.
(3) Activit„˛ile prev„zute la alin. (2) se desf„∫oar„ f„r„
a se produce imixtiuni Ón competen˛ele ∫i activit„˛ile
specifice fiec„rei institu˛ii.
Art. 8. — (1) Agen˛ia este finan˛at„ integral de la
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administra˛iei ∫i
Internelor.

(2) Agen˛ia poate primi fonduri externe nerambursabile,
dona˛ii, sponsoriz„ri ∫i alte surse, conform legii.
(3) Spa˛iile necesare func˛ion„rii Agen˛iei ∫i structurilor
teritoriale se asigur„ prin achizi˛ionare, Ónchiriere ∫i/sau
transmitere Ón administrare.
(4) Agen˛ia are Ón dotare un num„r de autoturisme
determinat Ón conformitate cu dispozi˛iile Ordonan˛ei
Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autorit„˛ile administra˛iei publice ∫i
institu˛iile publice, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 247/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, precum ∫i alte bunuri, mobilier, aparatur„,
echipamente electronice ∫i tehnic„ de calcul necesare
func˛ion„rii acesteia Ón condi˛ii optime.
Art. 9. — (1) La data opera˛ionaliz„rii Agen˛ia preia
atribu˛iile Oficiului.
(2) Personalul Oficiului poate fi mutat sau transferat Ón
cadrul Agen˛iei, Ón condi˛iile legii, cu acordul celui Ón cauz„.
Art. 10. — (1) Œn termen de 60 de zile de la intrarea Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri ministrul administra˛iei ∫i
internelor nume∫te pre∫edintele Agen˛iei.
(2) Œn termen de 30 de zile de la data la care devine
opera˛ional„, Agen˛ia elaboreaz„ regulamentul de
organizare ∫i func˛ionare, care se aprob„ prin ordin al
ministrului administra˛iei ∫i internelor.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul finan˛elor publice,
C„t„lin Doica,
secretar de stat
Bucure∫ti, 8 decembrie 2005.
Nr. 1.584.
ANEX√
STRUCTURA ORGANIZATORIC√

a Agen˛iei Na˛ionale de Prevenire a Traficului de Persoane ∫i Monitorizare a Asisten˛ei Acordate Victimelor
Traficului de Persoane
Num„rul maxim de posturi al Agen˛iei = 50,
dintre care 34 Ón aparatul central, iar 16
Ón cele 8 compartimente regionale

PRE™EDINTE

DIRECTOR GENERAL

Compartimentul
financiar
(bugetcontabilitate)

Serviciul
cercetare,
evaluare
∫i prognoz„

Serviciul
pentru prevenirea
traficului cu fiin˛e umane
∫i monitorizarea protec˛iei
victimelor

Serviciul juridic,
rela˛ii publice,
resurse umane

Compartimente
regionale (8)

Compartimentul
secretariat
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
A L E A D M I N I S T R A fi I E I P U B L I C E C E N T R A L E
AUTORITATEA NAfiIONAL√ DE REGLEMENTARE ŒN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea agen˛ilor economici care proiecteaz„, execut„,
verific„ ∫i exploateaz„ instala˛ii electrice din sistemul electroenergetic
Œn temeiul art. 9 alin. (2), (6) ∫i (7), al art. 11 alin. (1) ∫i alin. (2) lit. a) ∫i n) din Legea energiei electrice
nr. 318/2003,
av‚nd Ón vedere referatul de aprobare Óntocmit de Departamentul infrastructur„ ∫i autorizare,
Ón conformitate cu prevederile Procesului-verbal al ∫edin˛ei Comitetului de reglementare al Autorit„˛ii Na˛ionale de
Reglementare Ón Domeniul Energiei din 21 decembrie 2005,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Regulamentul pentru atestarea
agen˛ilor economici care proiecteaz„, execut„, verific„ ∫i
exploateaz„ instala˛ii electrice din sistemul electroenergetic,
prev„zut Ón anexa*) care face parte integrant„ din prezentul
ordin.
Art. 2. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de
Reglementare Ón Domeniul Energiei nr. 24/2004 privind
aprobarea Regulamentului pentru atestarea agen˛ilor
economici care proiecteaz„, execut„, verific„ ∫i exploateaz„
instala˛ii electrice din sistemul electroenergetic, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 972 din
22 octombrie 2004.

Art. 3. — Agen˛ii economici care proiecteaz„, execut„,
verific„ ∫i exploateaz„ instala˛ii electrice din sistemul
electroenergetic vor duce la Óndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 4. — Departamentele de specialitate din cadrul
Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei
vor duce la Óndeplinire ∫i vor urm„ri respectarea de c„tre
agen˛ii economici a prevederilor cuprinse Ón Regulamentul
pentru atestarea agen˛ilor economici care proiecteaz„,
execut„, verific„ ∫i exploateaz„ instala˛ii electrice din
sistemul electroenergetic.
Art. 5. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei,
Nicolae Opri∫
Bucure∫ti, 22 decembrie 2005.
Nr. 54.
*) Con˛inutul anexei se public„ Ón format electronic pe pagina web a Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei (www.anre.ro).

AUTORITATEA NAfiIONAL√ DE REGLEMENTARE ŒN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz„, execut„,
verific„ ∫i exploateaz„ instala˛ii electrice din sistemul electroenergetic
Œn temeiul art. 9 alin. (2), (6) ∫i (7), al art. 11 alin. (1) ∫i alin. (2) lit. a) ∫i n) din Legea energiei electrice
nr. 318/2003,
av‚nd Ón vedere referatul de aprobare Óntocmit de Departamentul infrastructur„ ∫i autorizare,
Ón conformitate cu prevederile Procesului-verbal al ∫edin˛ei Comitetului de reglementare al Autorit„˛ii Na˛ionale de
Reglementare Ón Domeniul Energiei din 21 decembrie 2005,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Regulamentul pentru autorizarea
electricienilor care proiecteaz„, execut„, verific„ ∫i
exploateaz„ instala˛ii electrice din sistemul electroenergetic,
prev„zut Ón anexa*) care face parte integrant„ din prezentul
ordin.
Art. 2. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de

Reglementare Ón Domeniul Energiei nr. 7/2005 privind
aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor
care proiecteaz„, execut„, verific„ ∫i exploateaz„ instala˛ii
electrice din sistemul electroenergetic — Revizia 1, publicat
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 152 din
21 februarie 2005.

*) Con˛inutul anexei se public„ Ón format electronic pe pagina web a Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei (www.anre.ro).
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Art. 3. — Titularii de licen˛e acordate de Autoritatea
Na˛ional„ de Reglementare Ón Domeniul Energiei ∫i
societ„˛ile comerciale care desf„∫oar„ activit„˛i Ón sectorul
energiei electrice vor respecta prevederile Regulamentului
pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz„, execut„,
verific„ ∫i exploateaz„ instala˛ii electrice din sistemul
electroenergetic.
Art. 4. — Departamentele de specialitate din cadrul
Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei

vor duce la Óndeplinire ∫i vor urm„ri respectarea de c„tre
agen˛ii economici a prevederilor cuprinse Ón Regulamentul
pentru autorizarea electricienilor care proiecteaz„, execut„,
verific„ ∫i exploateaz„ instala˛ii electrice din sistemul
electroenergetic.
Art. 5. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei,
Nicolae Opri∫
Bucure∫ti, 22 decembrie 2005.
Nr. 55.
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