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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 25/2006
privind Ónt„rirea capacit„˛ii administrative a Oficiului Rom‚n
pentru Drepturile de Autor
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 25 din 26 ianuarie 2006 privind Ónt„rirea
capacit„˛ii administrative a Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor, adoptat„ Ón temeiul art. 1
pct. VII.11 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan˛e, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2006, cu urm„toarele modific„ri ∫i
complet„ri:
1. La articolul 2, literele b), c) ∫i d) vor avea urm„torul cuprins:
îb) distribuire — v‚nzarea originalului sau a copiilor, Ón form„ tangibil„, ale unei fonograme,
videograme ori a unui program pentru calculator, destinate a fi v‚ndute prin intermediul spa˛iilor
comerciale c„tre al˛i operatori economici care au ca obiect de activitate comercializarea de astfel
de produse, pe baza unui contract de distribuire;
c) comercializare — v‚nzarea originalului sau a copiilor, Ón form„ tangibil„, ale unei fonograme,
videograme ori a unui program pentru calculator c„tre utilizatorul final;
d) multiplicare autorizat„ — realizarea de copii, Ón form„ tangibil„, ale unei fonograme,
videograme sau program pentru calculator a unei Ónregistr„ri-matri˛„ de c„tre multiplicatorii
autoriza˛i potrivit prevederilor prezentei ordonan˛e;“.
2. Articolul 5 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 5. — Informa˛iile de interes public cuprinse Ón registrele na˛ionale administrate de Oficiul
Rom‚n pentru Drepturile de Autor se stabilesc, Ón condi˛iile legii, prin decizie a directorului general
al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor, dup„ consultarea structurilor asociative ale
persoanelor Ónregistrate ∫i Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informa˛iile de interes public.“
3. La articolul 9 alineatul (3), litera c) va avea urm„torul cuprins:
îc) copia fa˛„-verso a copertei, pe care Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor o va marca
cu inscrip˛ia «MOSTR√ ORDA».“
4. La articolul 9, litera b) a alineatului (4) ∫i litera b) a alineatului (5) se abrog„.
5. La articolul 10, alineatul (1) va avea urm„torul cuprins:
îArt. 10. — (1) Dup„ verificarea Óndeplinirii condi˛iilor prev„zute la art. 9 alin. (2)—(6), Oficiul
Rom‚n pentru Drepturile de Autor elibereaz„ solicitan˛ilor o adeverin˛„ de Ónscriere a fonogramelor
Ón Registrul na˛ional al fonogramelor, Ón termen de maximum 10 zile lucr„toare de la Ónregistrarea
cererii.“
6. La articolul 12, dup„ alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urm„torul
cuprins:
î(11) La pre˛ul de cost al marcajelor holografice se va ad„uga un procent de 10% din valoarea
acestora, care se face venit la Fondul cultural na˛ional.“
7. La articolul 12, litera b) a alineatului (3) va avea urm„torul cuprins:
îb) au comunicat, cu inten˛ia de a eluda prevederile prezentei ordonan˛e, date incorecte sau
incomplete prin rapoartele lunare privind aplicarea marcajelor holografice pe fonograme;“.
8. La articolul 14, alineatele (4), (6) ∫i (8) vor avea urm„torul cuprins:
î(4) Toate marcajele deteriorate vor fi lipite la sf‚r∫itul fiec„rei zile pe un formular special.
............................................................................................................................................................
(6) Marcajele holografice aplicate pe fonogramele care nu s-au v‚ndut ∫i care se retrag din
circuitul comercial se eviden˛iaz„ numeric Óntr-un formular special ∫i se returneaz„ Oficiului Rom‚n
pentru Drepturile de Autor, Ón condi˛iile prev„zute la alin. (3).
...............................................................................................................................................................
(8) Costul marcajelor holografice neutilizate, dac„ acestea sunt pe role Óntregi, se restituie, cu
excep˛ia sumelor aferente Fondului cultural na˛ional ∫i a comisionului prev„zut la art. 138 alin. (1)
lit. e) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor ∫i drepturile conexe, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.“
9. La articolul 14, dup„ alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urm„torul
cuprins:
î(9) Costul marcajelor holografice deteriorate ∫i al marcajelor neutilizate, care nu sunt pe role
Óntregi, nu se restituie.“
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10. La articolul 15, alineatul (2) va avea urm„torul cuprins:
î(2) Raportul prev„zut la alin. (1) se depune Ón primele 25 de zile lucr„toare ale lunii Ón curs,
pentru luna anterioar„.“
11. La articolul 23, litera b) a alineatului (3) va avea urm„torul cuprins:
îb) copia certificatului de clasificare a filmului cinematografic, eliberat de Registrul
cinematografiei.“
12. La articolul 23, litera a) a alineatului (4) se abrog„.
13. La articolul 23, literele b) ∫i d) ale alineatului (4) vor avea urm„torul cuprins:
îb) copia certificatului de Ónregistrare la oficiul registrului comer˛ului;
................................................................................................................................................................
d) un exemplar al videogramei, Ón forma Ón care aceasta va fi comercializat„.“
14. La articolul 23, litera a) a alineatului (5) se abrog„.
15. La articolul 23, literele b) ∫i e) ale alineatului (5) vor avea urm„torul cuprins:
îb) copia certificatului de Ónregistrare la oficiul registrului comer˛ului;
...........................................................................................................................................................
e) copia fa˛„-verso a copertei, pe care Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor o va marca
cu inscrip˛ia «MOSTR√ ORDA».“
16. La articolul 23, litera a) a alineatului (6) se abrog„.
17. La articolul 23, litera d) a alineatului (6) va avea urm„torul cuprins:
îd) un exemplar al videogramei, Ón forma Ón care aceasta va fi comercializat„.“
18. La articolul 23, alineatul (9) se abrog„.
19. Articolul 24 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 24. — Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor elibereaz„ solicitan˛ilor, dup„ verificarea
Óndeplinirii condi˛iilor prev„zute la art. 23 alin. (2)—(7), o adeverin˛„ de Ónscriere a videogramelor
Ón Registrul na˛ional al videogramelor Ón termen de cel mult 10 zile lucr„toare de la Ónregistrarea
cererii.“
20. La articolul 26, dup„ alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urm„torul
cuprins:
î(11) La pre˛ul de cost al marcajelor holografice se va ad„uga un procent de 10% din valoarea
acestora, care se face venit la Fondul cultural na˛ional.“
21. La articolul 26, litera b) a alineatului (2) ∫i alineatul (3) vor avea urm„torul cuprins:
îb) au comunicat date incorecte sau incomplete, prin rapoartele lunare privind aplicarea
marcajelor holografice pe videograme, cu inten˛ia de a eluda prevederile prezentei ordonan˛e.
................................................................................................................................................................
(3) Pentru situa˛iile prev„zute la alin. (2) lit. a) ∫i b) Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor
nu elibereaz„ marcaje holografice p‚n„ la data depunerii raportului lunar sau a exemplarului
videogramei, iar Ón situa˛iile prev„zute la alin. (2) lit. c) Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor
nu elibereaz„ marcaje holografice pentru o perioad„ de 6 luni de la data constat„rii existen˛ei
situa˛iei respective.“
22. La articolul 30, dup„ alineatul (2) se introduc dou„ noi alineate, alineatele (3) ∫i (4), cu
urm„torul cuprins:
î(3) Œnregistrarea Ón Registrul na˛ional al multiplicatorilor este obligatorie pentru operatorii
economici care:
a) multiplic„ fonograme, videograme sau programe pentru calculator pe discuri optice, casete
audio ori casete video, dup„ caz, destinate distribuirii c„tre public;
b) intermediaz„, Ón afara Rom‚niei, servicii de multiplicare de fonograme, videograme sau
programe pentru calculator pe discuri optice, casete audio ori casete video, dup„ caz, destinate
distribuirii c„tre public.
(4) Operatorii economici care multiplic„ propriile fonograme, videograme ∫i programe pentru
calculator, exceptate potrivit prevederilor art. 301, nu au obliga˛ia s„ se Ónregistreze Ón Registrul
na˛ional al multiplicatorilor.“
23. Dup„ articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 301, cu urm„torul cuprins:
îArt. 301. — (1) Sunt exceptate de la prevederile prezentei ordonan˛e urm„toarele:
a) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator ce con˛in prezent„ri ale unor
organiza˛ii ori institu˛ii;
b) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator destinate comunic„rii
comerciale, ce nu fac obiectul comercializ„rii directe ori indirecte, precum: prezent„ri de operatori
economici, de produse sau servicii;
c) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator produse de c„tre institu˛iile de
cult ∫i cele de Ónv„˛„m‚nt, comercializate prin mijloace proprii ale fiec„rei institu˛ii sau cu prilejul
unor manifest„ri cultural-artistice organizate de acestea ori la care acestea particip„;
d) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator realizate Ón scopul prezent„rii
patrimoniului cultural de˛inut de muzee, centre de cultur„, teatre sau alte institu˛ii similare acestora
ori cele cu caracter promo˛ional specifice activit„˛ii institu˛iilor culturale ∫i comercializate prin
mijloace proprii ale fiec„rei institu˛ii culturale sau cu prilejul unor manifest„ri cultural-artistice
organizate de acestea ori la care acestea particip„;
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e) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator oferite cu titlu gratuit
vizitatorilor, Ón cadrul t‚rgurilor, saloanelor ∫i al altor manifest„ri expozi˛ionale, cu condi˛ia ca
acestea s„ fac„ obiectul manifest„rilor respective;
f) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator con˛in‚nd instruc˛iuni de
utilizare, documenta˛ii, conferin˛e, seminarii ∫i altele asemenea, cu condi˛ia ca acestea s„ nu fac„
obiectul comercializ„rii prin magazine;
g) programe pentru calculator destinate utiliz„rii interne de c„tre institu˛ii, organiza˛ii sau
operatori economici ∫i actualiz„rile acestor programe cu condi˛ia de a nu fi distribuite prin
magazine;
h) programele pentru calculator realizate la comand„, ce urmeaz„ a fi utilizate de beneficiarul
comenzii;
i) programele pentru calculator destinate instal„rii sau func˛ion„rii unor echipamente, precum ∫i
documenta˛iile aferente ce se comercializeaz„ Ómpreun„ cu echipamentele respective;
j) copiile de lucru ale fonogramelor prev„zute la art. 16, precum ∫i copiile autorizate de titularii
de drepturi Ón vederea radiodifuz„rii;
k) copiile videogramelor transmise de titularii de drepturi operatorilor economici care realizeaz„
activit„˛i de comunicare public„ sau radiodifuzare.
(2) Œnscrierea Ón registrele na˛ionale administrate de Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor a
fonogramelor, videogramelor sau programelor pentru calculator prev„zute la alin. (1), precum ∫i
Ónregistrarea operatorilor economici care distribuie sau comercializeaz„ astfel de produse sunt
facultative.“
24. La articolul 31, alineatul (3) va avea urm„torul cuprins:
î(3) Condi˛iile de autorizare se stabilesc prin decizie a directorului general al Oficiului Rom‚n
pentru Drepturile de Autor, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e, dup„ consultarea structurilor asociative ale produc„torilor ∫i multiplicatorilor.“
25. La articolul 32, alineatele (1) ∫i (2) vor avea urm„torul cuprins:
îArt. 32. — (1) Fonogramele ∫i videogramele fixate pe casete audio ∫i, respectiv, casete video
trebuie s„ con˛in„ pe suprafa˛a acestora urm„toarele informa˛ii:
a) denumirea, marca sau codul multiplicatorului Ónregistrat la Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de
Autor;
b) titlul fonogramei sau videogramei;
P ∫i/sau © Ónso˛it de numele/denumirea ori marca titularului de drepturi, anul ∫i ˛ara
c) simbolul 
Ón care a fost adus„ prima dat„ la cuno∫tin˛„ public„.
(2) Fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator fixate pe discuri optice trebuie
s„ con˛in„ informa˛ii pe ambele fe˛e, at‚t pe cea imprimat„ grafic, c‚t ∫i pe banda circular„ de
identificare de pe fa˛a activ„, dup„ cum urmeaz„:
A. pe fa˛a imprimat„:
a) titlul fonogramei sau videogramei;
P ∫i/sau © Ónso˛it de numele/denumirea sau marca titularului de drepturi, anul ∫i
b) simbolul 
˛ara Ón care a fost adus„ prima dat„ la cuno∫tin˛„ public„;
B. pe banda circular„ de identificare:
a) titlul sau o parte identificabil„ a acestuia;
b) denumirea, marca sau codul multiplicatorului Ónregistrat la Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de
Autor.“
26. La articolul 38, alineatul (2) va avea urm„torul cuprins:
î(2) Operatorii economici care tip„resc coperte ale fonogramelor, videogramelor sau
programelor pentru calculator au obliga˛ia s„ organizeze ∫i s„ p„streze eviden˛a, pe titluri ∫i pe
beneficiari de comenzi, a copertelor tip„rite, timp de 3 ani.“
27. La articolul 38, dup„ alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urm„torul
cuprins:
î(3) Pot fi comercializate Ón spa˛ii publice deschise fonograme, videograme sau programe
pentru calculator Ón cadrul concertelor, festivalurilor, lans„rilor, saloanelor, t‚rgurilor ocazionale ∫i al
altor manifest„ri expozi˛ionale, Ón spa˛ii special destinate.“
28. La articolul 39, litera b) a alineatului (1) va avea urm„torul cuprins:
îb) solicitan˛ilor care au fost sanc˛iona˛i contraven˛ional de cel pu˛in dou„ ori Ón ultimul an
pentru s„v‚r∫irea uneia dintre contraven˛iile prev„zute la art. 42 alin. (1) lit. c), d), g), i), j), l), m)
∫i o), pentru o perioad„ de 1—3 ani;“.
29. La articolul 42, litera p) a alineatului (1) se abrog„.
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„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 21 septembrie 2006.
Nr. 364.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 25/2006
privind Ónt„rirea capacit„˛ii administrative a Oficiului Rom‚n
pentru Drepturile de Autor
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 Guvernului nr. 25/2006 privind
Ónt„rirea capacit„˛ii administrative a Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 19 septembrie 2006.
Nr. 1.110.

HOT√R¬RI ALE PARLAMENTULUI ROM¬NIEI
PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

HOT√R¬RE
privind demisia directorului Serviciului Rom‚n de Informa˛ii
Œn temeiul prevederilor art. 65 alin. (2) lit. h) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Parlamentul Rom‚niei ia act de cererea de demisie a domnului
Alexandru-Radu Timofte din func˛ia de director al Serviciului Rom‚n de Informa˛ii ∫i declar„ vacant„
aceast„ func˛ie.
Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat Ón ∫edin˛a comun„ din
20 septembrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

LUCIAN AUGUSTIN BOLCA™

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 20 septembrie 2006.
Nr. 25.
PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

HOT√R¬RE
privind demisia directorului Serviciului de Informa˛ii Externe
Œn temeiul prevederilor art. 65 alin. (2) lit. h) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Parlamentul Rom‚niei ia act de cererea de demisie a domnului Gheorghe
Fulga din func˛ia de director al Serviciului de Informa˛ii Externe ∫i declar„ vacant„ aceast„ func˛ie.
Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat Ón ∫edin˛a comun„ din
20 septembrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

LUCIAN AUGUSTIN BOLCA™

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 20 septembrie 2006.
Nr. 26.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Parlamentului Rom‚niei nr. 11/2005
privind aprobarea componen˛ei nominale a Comitetului director
al Grupului Rom‚n al Uniunii Interparlamentare
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Componen˛a nominal„ a Comitetului director al Grupului Rom‚n al Uniunii
Interparlamentare, prev„zut„ Ón anexa la Hot„r‚rea Parlamentului Rom‚niei nr. 11/2005, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 210 din 11 martie 2005, se modific„ astfel:
— domnul deputat Ioan Stan, membru al Grupului parlamentar al P.S.D., este desemnat Ón
calitate de membru al Comitetului director al Grupului Rom‚n al Uniunii Interparlamentare, Ón locul
domnului deputat Sorin Dan Mihalache;
— domnul deputat Drago∫ Dumitriu, membru al Grupului parlamentar al P.R.M., este desemnat
Ón calitate de membru al Comitetului director al Grupului Rom‚n al Uniunii Interparlamentare, Ón
locul domnului deputat Dumitru Avram.
Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat Ón ∫edin˛a comun„ din
20 septembrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

LUCIAN AUGUSTIN BOLCA™

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 20 septembrie 2006.
Nr. 27.

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Parlamentului Rom‚niei nr. 4/2005
privind aprobarea componen˛ei nominale a delega˛iei Parlamentului Rom‚niei
la Adunarea Parlamentar„ a Consiliului Europei
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ urm„toarele modific„ri Ón componen˛a nominal„ a delega˛iei
Parlamentului Rom‚niei la Adunarea Parlamentar„ a Consiliului Europei, prev„zut„ Ón anexa la
Hot„r‚rea Parlamentului Rom‚niei nr. 4/2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 175 din 1 martie 2005:
— doamna senator Cornelia Cazacu, apar˛in‚nd Grupului parlamentar al Alian˛ei îDreptate ∫i
Adev„r P.N.L.—P.D.“, Ól Ónlocuie∫te, Ón calitate de membru titular, pe domnul senator Radu Mircea
Berceanu;
— domnul senator Gheorghe David, apar˛in‚nd Grupului parlamentar al Alian˛ei îDreptate ∫i
Adev„r P.N.L.—P.D.“, o Ónlocuie∫te, Ón calitate de membru supleant, pe doamna senator Cornelia
Cazacu.
Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat Ón ∫edin˛a comun„ din
20 septembrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

LUCIAN AUGUSTIN BOLCA™

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 20 septembrie 2006.
Nr. 28.
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

HOT√R¬RE
pentru modificarea componen˛ei nominale a Grupului de prietenie
cu Republica Ungar„, prev„zut„ Ón anexa la Hot„r‚rea Parlamentului Rom‚niei
nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ Ónlocuirea domnului senator Constantin Gheorghe cu domnul
senator Gheorghe Copos, apar˛in‚nd Grupului parlamentar al Partidului Conservator, Ón
componen˛a nominal„ a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Ungar„, prev„zut„ Ón
anexa la Hot„r‚rea Parlamentului Rom‚niei nr. 23/2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 373 din 4 mai 2005.
Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat Ón ∫edin˛a comun„ din
20 septembrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

LUCIAN AUGUSTIN BOLCA™

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 20 septembrie 2006.
Nr. 29.

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

HOT√R¬RE
privind prelungirea mandatului pre∫edintelui
∫i a mandatului unui membru ai Comisiei Na˛ionale a Valorilor Mobiliare
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Mandatul doamnei Gabriela-Victoria Anghelache, pre∫edintele Comisiei Na˛ionale
a Valorilor Mobiliare, ∫i mandatul doamnei Ileana Agalopol, membru al Comisiei Na˛ionale a
Valorilor Mobiliare, aprobate prin Hot„r‚rea Parlamentului nr. 19 din 27 iunie 2001, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 355 din 2 iulie 2001, modificat„ prin Hot„r‚rea
Parlamentului nr. 19/2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 535 din 21 iunie
2006, se prelungesc p‚n„ la data de 20 noiembrie 2006.
Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor ∫i de Senat Ón ∫edin˛a comun„ din
20 septembrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

LUCIAN AUGUSTIN BOLCA™

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 20 septembrie 2006.
Nr. 30.
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HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului
∫i din administrarea Regiei Autonome îAdministra˛ia Patrimoniului
Protocolului de Stat“ Ón domeniul public al statului ∫i Ón administrarea
Institutului Na˛ional de Administra˛ie
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i al art. 8 alin. (1) ∫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„ transmiterea unui imobil, av‚nd datele de identificare prev„zute Ón anexa
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul privat al statului ∫i din
administrarea Regiei Autonome îAdministra˛ia Patrimoniului Protocolului de Stat“ Ón domeniul public
al statului ∫i Ón administrarea Institutului Na˛ional de Administra˛ie.
Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului prev„zut la art. 1 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.
Art. 3. — Patrimoniul Regiei Autonome îAdministra˛ia Patrimoniului Protocolului de Stat“ se
diminueaz„ cu valoarea de inventar a imobilului prev„zut la art. 1, iar patrimoniul Institutului
Na˛ional de Administra˛ie se majoreaz„ cu valoarea de inventar a imobilului prev„zut la art. 1.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Radu Stroe
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 20 septembrie 2006.
Nr. 1.281.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul privat al statului ∫i din administrarea
Regiei Autonome îAdministra˛ia Patrimoniului Protocolului de Stat“ Ón domeniul public
al statului ∫i Ón administrarea Institutului Na˛ional de Administra˛ie
Locul
unde
este situat imobilul
care se transmite

Persoana
juridic„
de la care
se transmite imobilul

Neptun-Olimp,
Regia Autonom„
jude˛ul Constan˛a îAdministra˛ia
Patrimoniului
Protocolului
de Stat“

Persoana juridic„
la care
se transmite
imobilul

Institutul
Na˛ional
de Administra˛ie

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Hotel-restaurant îMaramure∫“
— Total suprafa˛„ (complex + suprafa˛„ liber„)
= 8.760 m2
— Hotel: suprafa˛a construit„ = 701 m2
suprafa˛a desf„∫urat„ = 9.207 m2 (P+M+13E)
— Restaurant parter: suprafa˛a construit„ = 1.814 m2
— Piscin„: suprafa˛„ construit„ = 980 m2
— Parcare acoperit„: suprafa˛a construit„ = 125 m2
— Suprafa˛a liber„ = 5.050 m2
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL S√N√T√ﬁII PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea Normelor privind preparatele pentru sugari ∫i preparatele
pentru copii cu v‚rsta de p‚n„ la un an destinate exportului Ón ter˛e ˛„ri
Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma Ón domeniul s„n„t„˛ii, cu
modific„rile ulterioare,
Ón temeiul prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului S„n„t„˛ii Publice,
v„z‚nd Referatul de aprobare al Autorit„˛ii de S„n„tate Public„ nr. E.N. 4.087/2006,
ministrul s„n„t„˛ii publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Normele privind preparatele pentru sugari ∫i preparatele pentru copii cu
v‚rsta de p‚n„ la un an destinate exportului Ón ter˛e ˛„ri, cuprinse Ón anexa care face parte
integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Tarifele de certificare, precum ∫i de consultan˛„ de specialitate sunt cele stabilite prin
Ordinul ministrului s„n„t„˛ii nr. 37/2006 privind tarifele pentru presta˛iile efectuate de direc˛iile de
s„n„tate public„ jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti ∫i de institutele de s„n„tate public„.
Art. 3. — Autoritatea de S„n„tate Public„ din Ministerul S„n„t„˛ii Publice ∫i institutele de
s„n„tate public„ Bucure∫ti, Ia∫i, Cluj-Napoca ∫i Timi∫oara vor duce la Óndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón
vigoare la 1 ianuarie 2007.
Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Bucure∫ti, 14 septembrie 2006.
Nr. 1.137.

ANEX√

NORME
privind preparatele pentru sugari ∫i preparatele pentru copii cu v‚rsta de p‚n„ la un an
destinate exportului Ón ter˛e ˛„ri
Art. 1. — Prezentul ordin se refer„ la preaparatele pentru sugari ∫i la preparatele pentru copii
cu v‚rsta de p‚n„ la un an destinate exportului Ón ter˛e ˛„ri, definite conform art. 8 pct. 3 ∫i 4 din
Normele privind alimentele cu destina˛ie nutri˛ional„ special„, aprobate prin Ordinul ministrului
s„n„t„˛ii ∫i familiei ∫i al ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 387/251/2002, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Art. 2. — Pentru a se asigura c„ produsele men˛ionate la art. 1 exportate Ón afara Comunit„˛ii
Europene se conformeaz„ prevederilor prezentului ordin, Ministerul S„n„t„˛ii Publice, prin institutele
de s„n„tate public„ Bucure∫ti, Ia∫i, Cluj-Napoca ∫i Timi∫oara, va elibera certificate de s„n„tate la
solicitarea exportatorului.
Art. 3. — (1) Niciun alt produs Ón afar„ de formulele preparatelor de lapte pentru sugari nu
poate fi prezentat drept adecvat, pentru satisfacerea cerin˛elor nutri˛ionale ale sugarilor normali ∫i
s„n„to∫i, pe durata primelor 4 p‚n„ la 6 luni de via˛„.
(2) Œn plus, produsele men˛ionate la art. 1 trebuie s„ fie conforme cu:
a) art. 10, 11, 12 ∫i 13 din Normele privind alimentele cu destina˛ie nutri˛ional„ special„,
aprobate prin Ordinul ministrului s„n„t„˛ii ∫i familiei ∫i al ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i
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p„durilor nr. 387/251/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, sau cu standardele
interna˛ionale aplicabile respective, stabilite de Codex Alimentarius;
b) art. 14 alin. (2) ∫i (7) din normele aprobate prin Ordinul ministrului s„n„t„˛ii ∫i familiei ∫i al
ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 387/251/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare;
c) prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare, cu excep˛ia cazului Ón care dispozi˛iile prev„zute de ˛ara importatoare
cer sau prev„d altfel.
(3) Produsele Ón cauz„ trebuie s„ fie etichetate Óntr-un limbaj adecvat, astfel Ónc‚t s„ se evite
riscul unei confuzii Óntre preparatele pentru sugari ∫i preparatele pentru copii cu v‚rst„ de p‚n„ la
un an.
(4) Dispozi˛iile, interdic˛iile ∫i restric˛iile prev„zute la art. 14 alin. (2) ∫i (7) din normele aprobate
prin Ordinul ministrului s„n„t„˛ii ∫i familiei ∫i al ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor
nr. 387/251/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se aplic„, de asemenea, prezent„rii
produselor respective, Ón special Ón ceea ce prive∫te forma, aspectul sau ambalajul lor, precum ∫i
materialele de ambalare utilizate.
Art. 4. — Ministerul S„n„t„˛ii Publice, prin institutele de s„n„tate public„ Bucure∫ti, Ia∫i, ClujNapoca ∫i Timi∫oara, va elibera certificate de s„n„tate conform modelului prev„zut Ón anexa care
face parte integrant„ din prezentele norme.
Art. 5. — Prezentul ordin transpune cerin˛ele Directivei 92/52/CEE privind preparatele pentru
sugari ∫i preparatele pentru copii cu v‚rst„ de p‚n„ la un an destinate exportului Ón ter˛e ˛„ri.

ANEX√
la norme

MINISTERUL S√N√T√ﬁII PUBLICE
INSTITUTUL DE S√N√TATE PUBLIC√ ............

Nr. ......... data .........
CERTIFICAT DE S√N√TATE

Nr. ....../.........

La solicitarea societ„˛ii ...................................., cu sediul Ón Rom‚nia ......................................,
Ónregistrat„ la registrul comer˛ului sub nr. ............................................., Ón calitate de exportator,
Ón baza declara˛iei de conformitate ∫i a etichetei,
Ón baza compozi˛iei ...............................................,
Ón baza Ordinului ministrului s„n„t„˛ii publice nr. 1.137/2006,
atest„m c„ urm„toarele produse:
• .............................................................................................................................................................,
(denumirea comercial„)

fabricate de firma ..............................................................................................................., Óntrunesc:
— cerin˛ele na˛ionale de s„n„tate public„ Ón conformitate cu cap. II din Normele privind
alimentele cu destina˛ie nutri˛ional„ special„, aprobate prin Ordinul ministrului s„n„t„˛ii ∫i familiei ∫i
al ministrului agriculturii, alimenta˛iei ∫i p„durilor nr. 387/251/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare;
— cerin˛ele legisla˛iei Comunit„˛ii Europene: Directiva 91/321 privind preparatele pentru sugari
∫i pentru copii cu v‚rsta p‚n„ la un an.
Produsele care fac obiectul prezentului certificat Ón condi˛ii normale ∫i previzibile de utilizare
nu pericliteaz„ s„n„tatea uman„.

Director general,
..............................................

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 800/22.IX.2006
MINISTERUL S√N√T√ﬁII PUBLICE

ORDIN
privind modificarea ∫i completarea Ordinului nr. 914/2006
pentru aprobarea normelor privind condi˛iile pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„
un spital Ón vederea ob˛inerii autoriza˛iei sanitare de func˛ionare
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 175 alin. (1) al titlului VII îSpitale“ din Legea nr. 95/2006
privind reforma Ón domeniul s„n„t„˛ii,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
S„n„t„˛ii Publice,
v„z‚nd Referatul de aprobare al Autorit„˛ii de S„n„tate Public„ nr. E.N. 4.142/2006,
ministrul s„n„t„˛ii publice emite urm„torul ordin:
Art. I. — Ordinul ministrului s„n„t„˛ii publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind
condi˛iile pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„ un spital Ón vederea ob˛inerii autoriza˛iei sanitare de
func˛ionare, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 695 din 15 august 2006, se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Dup„ articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu urm„torul cuprins:
îArt. 31. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin se abrog„ orice alte prevederi
contrare.“
2. Articolul 37 privind serviciul de urgen˛„ din anexa nr. 3 îNorme privind structura
func˛ional„ a compartimentelor ∫i serviciilor din spital“ la ordin va avea urm„torul cuprins:
îArt. 37. — Œn func˛ie de tipul de spitale, serviciul de urgen˛„ va fi organizat sub form„ de
unit„˛i de primire urgen˛e (UPU) sau compartimente de primire urgen˛e (CPU).
a) Unitatea de primire urgen˛e reprezint„ o structur„ unic„, cu personal propriu, destinat„
primirii, triajului clinic, investiga˛iilor, diagnosticului ∫i tratamentului urgen˛elor critice ∫i necritice
sosite cu mijloacele de transport ale serviciului de ambulan˛„ sau cu alte mijloace de transport.
Unitatea de primire urgen˛e se va organiza Ón cadrul spitalelor regionale, jude˛ene ∫i clinice de
urgen˛„.
Structura minim„ va avea urm„toarele componente func˛ionale:
— spa˛iu de triaj clinic la intrarea Ón UPU;
— spa˛iu pentru primirea, stabilizarea ∫i monitorizarea pacien˛ilor afla˛i Ón stare critic„;
— spa˛iu/spa˛ii destinate primirii, investig„rii, tratamentului ∫i monitoriz„rii pacien˛ilor care nu se
afl„ Ón stare critic„;
— spa˛iu/spa˛ii destinate intern„rii de scurt„ durat„ a pacien˛ilor;
— depozit pentru materiale ∫i medicamente;
— anexe social-sanitare;
— spa˛ii pentru personal (medici, asisten˛i medicali).
b) Compartimentul de primire urgen˛e este o structur„ unic„, cu personal propriu sau cu
personal component al liniilor de gard„, destinat„ primirii, triajului clinic, investiga˛iilor,
diagnosticului ∫i tratamentului urgen˛elor critice ∫i necritice sosite cu mijloacele de transport ale
serviciului de ambulan˛„ sau cu alte mijloace de transport.
Compartimentul de primire urgen˛e se va organiza Ón cadrul spitalelor municipale, or„∫ene∫ti,
precum ∫i Ón cadrul spitalelor clinice sau de specialitate.
Structura minim„ va avea urm„toarele componente func˛ionale:
— spa˛iu pentru triaj clinic la intrare Ón CPU;
— spa˛iu pentru primirea, stabilizarea ∫i monitorizarea a cel pu˛in unui pacient Ón stare critic„;
— spa˛iu/spa˛ii destinate primirii, investig„rii ∫i tratamentului pacien˛ilor;
— anexe social-sanitare.“
Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Bucure∫ti, 15 septembrie 2006.
Nr. 1.144.
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ACTE ALE B√NCII NAﬁIONALE A ROM¬NIEI
BANCA NAﬁIONAL√ A ROM¬NIEI

REGULAMENT
pentru modificarea ∫i completarea Regulamentului B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei
nr. 4/2005 privind regimul valutar, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i abrogarea Normei B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 7/2005
privind m„surile de salvgardare care pot fi luate ca urmare a liberaliz„rii
opera˛iunilor Ón conturi de depozit Ón moneda na˛ional„ (leu)
Œn baza art. 10 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,
Ón temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,
Banca Na˛ional„ a Rom‚niei emite prezentul regulament.
Art. I. — Regulamentul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 4/2005 privind regimul valutar, publicat
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 297 din 8 aprilie 2005, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 6 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 6. — (1) Œn situa˛iile Ón care fluxuri de capital pe termen scurt de o amploare deosebit„
exercit„ presiuni puternice asupra pie˛ei valutare ∫i provoac„ perturb„ri grave Ón aplicarea politicii
monetare ∫i a cursului de schimb, av‚nd ca efect, Ón special, varia˛ii semnificative ale lichidit„˛ii
interne ∫i dezechilibre semnificative ale balan˛ei de pl„˛i, Banca Na˛ional„ a Rom‚niei poate s„ ia
m„suri de salvgardare privind opera˛iunile valutare de capital prev„zute Ón anexa nr. 3.
(2) Banca Na˛ional„ a Rom‚niei va informa Comisia European„ ∫i celelalte state membre
asupra adopt„rii unor astfel de m„suri p‚n„ cel t‚rziu la data intr„rii Ón vigoare a acestora.
(3) Perioada de aplicare a m„surilor de salvgardare adoptate conform prevederilor prezentului
articol, de regul„, nu poate dep„∫i 6 luni.
(4) M„surile de salvgardare vor fi aplicate at‚t pentru reziden˛i, c‚t ∫i pentru nereziden˛i.
(5) Œn situa˛iile prev„zute la alin. (1), Banca Na˛ional„ a Rom‚niei poate lua una sau mai
multe dintre m„surile de salvgardare privind opera˛iunile de capital, prev„zute Ón anexa nr. 4.
(6) Banca Na˛ional„ a Rom‚niei va proceda la modificarea, Ónlocuirea sau Óncetarea m„surilor
de salvgardare luate Ón conformitate cu alin. (1), la solicitarea expres„ a Comisiei Europene.“
2. Alineatul (1) al articolului 7 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 7. — (1) Œn aplicarea prezentului regulament, Banca Na˛ional„ a Rom‚niei poate elabora
norme ∫i circulare.“
3. Alineatul (2) al articolului 8 va avea urm„torul cuprins:
î(2) Anexele nr. 1—4 fac parte integrant„ din prezentul regulament.“
4. Dup„ anexa nr. 2 se introduc dou„ noi anexe, anexele nr. 3 ∫i 4, al c„ror con˛inut este
prev„zut Ón anexele nr. 1 ∫i 2 la prezentul regulament.
Art. II. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului regulament se abrog„ Norma B„ncii
Na˛ionale a Rom‚niei nr. 7/2005 privind m„surile de salvgardare care pot fi luate ca urmare a
liberaliz„rii opera˛iunilor Ón conturi de depozit Ón moneda na˛ional„ (leu), publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 297 din 8 aprilie 2005.
Art. III. — Regulamentul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 4/2005 privind regimul valutar,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 297 din 8 aprilie 2005, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezentul regulament, va fi republicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.
Pre∫edintele Consiliului de administra˛ie al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,
Mugur Constantin Is„rescu
Bucure∫ti, 13 septembrie 2006.
Nr. 5.
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ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 3 la Regulamentul nr. 4/2005)
LISTA

opera˛iunilor valutare de capital la care se face referire la art. 6 alin. (1) din regulament
Codul de clasificare conform art. 3
din Nomenclator — anexa nr. 1
la Regulamentul B„ncii Na˛ionale
a Rom‚niei nr. 4/2005,
cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare

Denumirea opera˛iunii

Opera˛iuni cu instrumente financiare tranzac˛ionate Ón mod curent
pe pia˛a monetar„

Pct. 3.4

Opera˛iuni cu unit„˛i ale organismelor de plasament colectiv

Pct. 3.5

Credite ∫i Ómprumuturi financiare pe termen scurt

Pct. 3.7

Opera˛iuni Ón conturi curente ∫i de depozit

Pct. 3.9 ∫i 3.10

Transferuri de capital cu caracter personal:
— Ómprumuturi

Pct. 3.12 lit. a)

Import ∫i export fizic de active financiare:
— valori mobiliare ∫i alte titluri negociabile
— instrumente de plat„

Pct. 3.13 lit. a) ∫i b)

Alte mi∫c„ri de capital:
— alte transferuri de natura opera˛iunilor valutare de capital —
pe termen scurt, care nu pot fi Óncadrate Ón categoriile prev„zute
la art. 3 pct. 3.1—3.13 din Nomenclator — anexa nr. 1
la Regulamentul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 4/2005,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare

Pct. 3.14 lit. f)

ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 4 la Regulamentul nr. 4/2005)
LISTA

m„surilor de salvgardare privind opera˛iunile de capital la care se face referire
la art. 6 alin. (5) din regulament
Nr.
crt.

Denumirea m„surii de salvgardare

1. Obligarea reziden˛ilor ∫i nereziden˛ilor de a notifica B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei, cu 10 zile
Ónainte, inten˛ia de a efectua opera˛iuni valutare de capital pe termen scurt
2. Stabilirea de plafoane ∫i alte limite pentru opera˛iuni valutare de capital pe termen scurt care
genereaz„ intr„ri/ie∫iri de capital ale nereziden˛ilor/reziden˛ilor
3. Re˛inerea, Ón cont la Banca Na˛ional„ a Rom‚niei, pe o durat„ determinat„, a unei p„r˛i din
sumele Ón valut„/moneda na˛ional„ (leu) provenind din opera˛iuni valutare de capital pe
termen scurt ∫i care genereaz„ intr„ri/ie∫iri de capital ale nereziden˛ilor/reziden˛ilor
4. Aplicarea unui comision la ini˛ierea tranzac˛iilor de pe pia˛a valutar„ interbancar„ Ón scopul
efectu„rii de opera˛iuni valutare de capital ∫i care au ca obiect cump„rarea/v‚nzarea de
valut„
5. Stabilirea unei rate mai mari a rezervelor minime obligatorii pentru sumele reprezent‚nd
intr„ri de capital pe termen scurt ∫i care sunt de˛inute de reziden˛i ∫i nereziden˛i la institu˛ii
de credit
6. Instituirea unor restric˛ii de scaden˛„ pentru unele opera˛iuni valutare de capital pe termen
scurt
7. Introducerea de restric˛ii privind ini˛ierea de noi opera˛iuni valutare de capital pe termen scurt
8. Introducerea de m„suri suplimentare de monitorizare a opera˛iunilor valutare de capital ∫i/sau
de m„suri de control valutar

13

14

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 800/22.IX.2006
BANCA NAﬁIONAL√ A ROM¬NIEI

NORM√
pentru modificarea ∫i completarea Normei B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei
nr. 10/2005 privind limitarea riscului de credit la creditele
destinate persoanelor fizice
Œn baza prevederilor art. 56 alin. 1, art. 61 ∫i 78 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea
bancar„, republicat„, ale art. 59 alin. (2) lit. g), ale art. 168 ∫i 177 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 97/2000 privind organiza˛iile cooperatiste de credit, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 200/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 4 alin. (2) din
Legea nr. 541/2002 privind economisirea ∫i creditarea Ón sistem colectiv pentru domeniul locativ,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale art. 72 din titlul I al Ordonan˛ei Guvernului
nr. 28/2006 privind reglementarea unor m„suri financiar-fiscale, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,
Ón temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul B„ncii Na˛ionale a
Rom‚niei,
Banca Na˛ional„ a Rom‚niei emite prezenta norm„.
Art. I. — Norma B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 10/2005 privind limitarea riscului de credit la
creditele destinate persoanelor fizice, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 683
din 29 iulie 2005, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea urm„torul cuprins:
î(2) Dispozi˛iile art. 2—5, art. 6 alin. (1), art. 11 alin. (1)—(5), art. 12 alin. (1), art. 16, 18 ∫i 19
se aplic„ ∫i institu˛iilor financiare nebancare persoane juridice rom‚ne ∫i sucursalelor institu˛iilor
financiare nebancare str„ine, Ónscrise Ón Registrul general ˛inut de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei.“
2. Alineatul (1) al articolului 2 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 2. — (1) Œmprumut„torii sunt obliga˛i s„ Óncadreze creditele/finan˛„rile destinate persoanelor
fizice Ón una dintre urm„toarele categorii:
a) credit de consum — reprezint„ orice credit contractat de o persoan„ fizic„ Ón vederea
satisfacerii nevoilor personale ale solicitantului ∫i/sau ale familiei acestuia ori pentru achizi˛ionarea
de bunuri, altele dec‚t cele care se circumscriu unei investi˛ii imobiliare, Ón sensul prev„zut la
lit. b); Ón aceast„ categorie se include ∫i leasingul financiar ce corespunde destina˛iilor men˛ionate;
b) credit pentru investi˛ii imobiliare — reprezint„ orice credit contractat de o persoan„ fizic„,
inclusiv credit ipotecar, av‚nd ca destina˛ie dob‚ndirea ori men˛inerea drepturilor de proprietate
asupra unui teren ∫i/sau unei construc˛ii, realizate ori care urmeaz„ s„ se realizeze, precum ∫i
creditul acordat Ón scopul reabilit„rii, moderniz„rii, consolid„rii sau extinderii unei construc˛ii ori
pentru viabilizarea unui teren; Ón aceast„ categorie se include ∫i leasingul financiar ce corespunde
destina˛iilor men˛ionate.“
3. Literele a) ∫i g) ale alineatului (1) al articolului 4 vor avea urm„torul cuprins:
îa) organizarea activit„˛ii de acordare ∫i derulare a creditelor ∫i, dup„ caz, modalit„˛ile de
garantare pe tipuri de credit;
................................................................................................................................................................
g) modalitatea de determinare, pentru scopurile prev„zute la art. 11, a angajamentelor totale
de plat„ lunare, aferente acord„rii ∫i derul„rii creditelor, indiferent de frecven˛a efectu„rii pl„˛ii
acestora.“
4. Alineatul (2) al articolului 5 va avea urm„torul cuprins:
î(2) Contractul de credit va cuprinde, Ón mod obligatoriu ∫i f„r„ a fi limitative, clauze referitoare la:
a) condi˛iile de scaden˛„ ∫i/sau de dob‚nd„ ori alte costuri legate de acordarea ∫i derularea
creditului, inclusiv pentru sumele neachitate la scaden˛„ reprezent‚nd rate de credit ∫i/sau de
dob‚nd„ sau alte costuri;
b) neonorarea la scaden˛„ a principalului ∫i/sau a dob‚nzii ori a altor costuri;
c) constituirea de garan˛ii, dac„ este cazul.“
5. Alineatul (2) al articolului 7 se abrog„.
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6. Alineatele (1)—(3) ale articolului 11 vor avea urm„torul cuprins:
îArt. 11. — (1) La evaluarea bonit„˛ii solicitantului se va avea Ón vedere ca angajamentele
totale de plat„ lunare ale solicitantului ∫i ale familiei acestuia, respectiv principalul, dob‚nda ∫i
orice alte costuri decurg‚nd din contractele de credit, indiferent de creditor, inclusiv din creditul a
c„rui acordare se solicit„, s„ reprezinte cel mult 40% din veniturile nete lunare ale solicitantului ∫i,
dup„ caz, ale familiei acestuia.
(2) Œn plus fa˛„ de condi˛ia prev„zut„ la alin. (1), la acordarea creditelor trebuie respectate
urm„toarele limite:
a) angajamentele de plat„ lunare ale solicitantului ∫i ale familiei acestuia, respectiv principalul,
dob‚nda ∫i orice alte costuri decurg‚nd din credite de consum, indiferent de creditor, inclusiv din
creditul a c„rui acordare se solicit„, nu vor dep„∫i 30% din veniturile nete ale solicitantului ∫i,
dup„ caz, ale familiei acestuia;
b) angajamentele de plat„ lunare ale solicitantului ∫i ale familiei acestuia, respectiv principalul,
dob‚nda ∫i orice alte costuri decurg‚nd din credite pentru investi˛ii imobiliare, indiferent de
creditor, inclusiv din creditul a c„rui acordare se solicit„, nu vor dep„∫i 35% din veniturile nete ale
solicitantului ∫i, dup„ caz, ale familiei acestuia.
(3) Veniturile nete lunare vor fi calculate ca diferen˛„ Óntre veniturile totale certe, cu caracter de
permanen˛„, ajustate prin aplicarea coeficien˛ilor prev„zu˛i la art. 4 alin. (1) lit. f), ∫i angajamentele
de plat„ de alt„ natur„ dec‚t cele decurg‚nd din contracte de credit conform prevederilor alin. (1).
Nu vor fi luate Ón calculul veniturilor totale ale familiei veniturile membrilor de familie, Ón Ón˛elesul
alin. (5), care sunt ∫i garan˛i.“
7. Dup„ alineatul (3) al articolului 11 se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urm„torul
cuprins:
î(31) Costurile decurg‚nd din contractele de credit, men˛ionate la alin. (1) ∫i (2), includ toate
cheltuielile pe care solicitantul trebuie s„ le suporte pentru acordarea ∫i derularea fiec„rui credit.“
8. Articolul 13 se abrog„.
9. Articolul 16 se abrog„.
10. Articolul 18 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 18. — Nerespectarea prevederilor prezentei norme atrage aplicarea sanc˛iunilor ∫i/sau a
m„surilor prev„zute la art. 99 alin. 2 ∫i la art. 100 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea
bancar„, republicat„, sau, dup„ caz, la art. 189 alin. 2 ∫i la art. 191 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 97/2000 privind organiza˛iile cooperatiste de credit, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 200/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ori la art. 34 din
Legea nr. 541/2002 privind economisirea ∫i creditarea Ón sistem colectiv pentru domeniul locativ,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, sau la art. 52 alin. (2) ∫i la art. 53 din titlul I al
Ordonan˛ei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor m„suri financiar-fiscale, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.“
11. Articolul 19 se abrog„.
Art. II. — (1) Prezenta norm„ intr„ Ón vigoare Ón termen de 30 de zile calendaristice de la data
public„rii acesteia Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
(2) P‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a prezentei norme, persoanele prev„zute la art. 1 din
Norma B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 10/2005 vor proceda la elaborarea sau modificarea Ón
mod corespunz„tor a reglement„rilor interne, f„r„ a putea stabili cerin˛e mai pu˛in stricte dec‚t
cele stabilite prin prezenta norm„.
Art. III. — Œn cazul persoanelor prev„zute la art. 1 alin. (2) din Norma B„ncii Na˛ionale a
Rom‚niei nr. 10/2005, astfel cum a fost modificat„ prin prezenta norm„, Ónscrise Ón Registrul
general ˛inut de Banca Na˛ional„ a Rom‚niei ulterior intr„rii Ón vigoare a prezentei norme,
dispozi˛iile acesteia se aplic„ Óncep‚nd cu data Ónscrierii lor Ón registru.
Art. IV. — Norma B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 10/2005 privind limitarea riscului de credit la
creditele destinate persoanelor fizice, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 683
din 29 iulie 2005, cu modific„rile ∫i complet„rile aduse prin prezenta norm„, va fi republicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.
Pre∫edintele Consiliului de administra˛ie al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,
Mugur Constantin Is„rescu
Bucure∫ti, 13 septembrie 2006.
Nr. 20.
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