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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Memorandumului de Ón˛elegere dintre Oficiul Na˛ional de Prevenire
∫i Combatere a Sp„l„rii Banilor din Rom‚nia ∫i Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice
∫i Corup˛iei al Republicii Moldova Ón domeniul combaterii legaliz„rii (îsp„l„rii“)
veniturilor provenite din activitatea ilicit„, semnat la Chi∫in„u la 6 septembrie 2005
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Economice ∫i Corup˛iei al Republicii Moldova Ón domeniul
combaterii legaliz„rii (îsp„l„rii“) veniturilor provenite din
activitatea ilicit„, semnat la Chi∫in„u la 6 septembrie 2005.
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Articol unic. — Se aprob„ Memorandumul de Ón˛elegere
dintre Oficiul Na˛ional de Prevenire ∫i Combatere a Sp„l„rii
Banilor din Rom‚nia ∫i Centrul pentru Combaterea Crimelor
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Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Pre∫edintele Oficiului Na˛ional de Prevenire
∫i Combatere a Sp„l„rii Banilor,
Adriana Lumini˛a Popa
Ministrul integr„rii europene,
Anca Daniela Boagiu
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
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Bucure∫ti, 13 decembrie 2006.
Nr. 1.814.
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MEMORANDUM DE ŒNﬁELEGERE
Óntre Oficiul Na˛ional de Prevenire ∫i Combatere a Sp„l„rii Banilor din Rom‚nia ∫i Centrul pentru Combaterea Crimelor
Economice ∫i Corup˛iei al Republicii Moldova Ón domeniul combaterii legaliz„rii (îsp„l„rii“) veniturilor provenite
din activitatea ilicit„
Autorit„˛ile competente ale Rom‚niei — Oficiul Na˛ional de Prevenire ∫i Combatere a Sp„l„rii Banilor ∫i Republicii
Moldova — Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice ∫i Corup˛iei, denumite Ón continuare p„r˛i,
dorind, Ón spiritul cooper„rii ∫i al interesului reciproc, facilitarea investiga˛iilor ∫i a urm„ririi penale a persoanelor
suspecte de sp„lare a banilor ∫i activit„˛i infrac˛ionale ce au leg„tur„ cu sp„larea banilor,
au convenit dup„ cum urmeaz„:
1. P„r˛ile vor coopera pentru a colecta, a dezvolta ∫i a
analiza informa˛iile pe care le de˛in cu privire la tranzac˛iile
financiare suspectate a fi conexe sp„l„rii banilor sau
activit„˛ile infrac˛ionale ce au leg„tur„ cu sp„larea banilor.
Œn acest sens, p„r˛ile vor schimba reciproc, din propria
ini˛iativ„ sau la cerere, orice informa˛ie disponibil„, care
poate fi folositoare activit„˛ii de investiga˛ie efectuate de
c„tre p„r˛i, cu privire la tranzac˛iile financiare legate de
sp„larea banilor ∫i la persoanele fizice sau juridice
implicate. Orice informa˛ie trebuie s„ fie justificat„ cu o
scurt„ descriere pentru eviden˛ierea faptelor.
2. Informa˛iile sau documentele ob˛inute de la
respectivele p„r˛i nu vor fi transmise unei ter˛e p„r˛i, nu vor
fi folosite Ón scop administrativ, judiciar sau de urm„rire

penal„ f„r„ consim˛„m‚ntul prealabil al p„r˛ii care a
furnizat informa˛ia.
Toate informa˛iile ob˛inute Ón conformitate cu prezentul
memorandum vor putea fi folosite Ón justi˛ie numai atunci
c‚nd au leg„tur„ cu sp„larea banilor ob˛inu˛i din categoriile
specifice ale activit„˛ilor infrac˛ionale, Ón conformitate cu
legisla˛ia Ón vigoare a statelor p„r˛i (anexa nr. I — pentru
Rom‚nia ∫i anexa nr. II — pentru Republica Moldova).
P„r˛ile vor lua m„suri pentru furnizarea neÓnt‚rziat„ a
anexelor actualizate, Ón cazul unor schimb„ri relevante Ón
legisla˛ia na˛ional„.
3. P„r˛ile nu vor permite utilizarea sau dezv„luirea
niciunei informa˛ii sau document ob˛inut de la partea
respectiv„, Ón alte scopuri dec‚t cele stipulate Ón cadrul
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8. P„r˛ile, de comun acord, pot introduce modific„ri ∫i
complet„ri Ón prezentul memorandum, care sunt perfectate
Ón protocoale adi˛ionale separate. Protocoalele adi˛ionale
vor intra Ón vigoare din momentul semn„rii, fiind parte
inseparabil„ a prezentului memorandum.
9. Prezentul memorandum este denun˛at odat„ cu
primirea notific„rii scrise, prin canale diplomatice, de la
cealalt„ parte despre inten˛ia sa de a-l denun˛a.
10. Prezentul memorandum va intra Ón vigoare la data
primirii ultimei notific„ri scrise, prin canale diplomatice,
privind Óndeplinirea de c„tre p„r˛i a procedurilor interne
necesare intr„rii lui Ón vigoare.
Prezentul memorandum se Óncheie pe un termen
nelimitat de timp.
Semnat la Chi∫in„u la 6 septembrie 2005, Ón dou„
exemplare originale, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru
Oficiul Na˛ional de Prevenire ∫i Combatere
a Sp„l„rii Banilor din Rom‚nia,
Ilie Iulian Dragomir,
pre∫edinte

Pentru
Centrul pentru Combaterea Crimelor
Economice ∫i Corup˛iei al Republicii Moldova,
Valentin Mejinschi,
director
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prezentului memorandum, f„r„ acordul prealabil al p„r˛ii
care a f„cut dezv„luirea.
4. Informa˛iile ob˛inute prin aplicarea prezentului
memorandum sunt confiden˛iale, fac obiectul secretului
oficial ∫i beneficiaz„ de protec˛ia acordat„ informa˛iilor de
aceea∫i natur„ din legisla˛ia na˛ional„ a p„r˛ii care le-a
primit.
5. P„r˛ile vor c„dea de acord, av‚nd Ón vedere
prevederile legislative din ˛ara lor, pentru acceptarea
procedurilor legate de comunicare ∫i se vor consulta
reciproc Ón scopul implement„rii prezentului memorandum.
6. Comunicarea Óntre p„r˛i se va efectua Ón limba
rom‚n„.
7. P„r˛ile nu au obliga˛ia de a acorda asisten˛„ atunci
c‚nd procedurile judiciare au fost deja ini˛iate privind
acelea∫i fapte la care cererea face referire.

a

ANEXA Nr. I

tu
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care provin bunurile s„ se sustrag„ de la urm„rire,
judecat„ sau executarea pedepsei;
b) ascunderea sau disimularea adev„ratei naturi a
provenien˛ei, a situ„rii, a dispozi˛iei, a circula˛iei sau a
propriet„˛ii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora,
cunosc‚nd c„ bunurile provin din s„v‚r∫irea de infrac˛iuni;
c) dob‚ndirea, de˛inerea sau folosirea de bunuri,
cunosc‚nd c„ acestea provind din s„v‚r∫irea de infrac˛iuni.
(2) Abrogat.
(3) Tentativa se pedepse∫te.“,
toate infrac˛iunile care genereaz„ venituri ilegale sunt
infrac˛iuni conexe de sp„lare a banilor.
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Œn concordan˛„ cu prevederile art. 23 din Legea
nr. 656/2002 pentru prevenirea ∫i sanc˛ionarea sp„l„rii
banilor, precum ∫i pentru instituirea unor m„suri de
prevenire ∫i combatere a finan˛„rii actelor de terorism, care
stipuleaz„ c„:
î(1) Constituie infrac˛iunea de sp„lare a banilor ∫i se
pedepse∫te cu Ónchisoare de la 3 la 12 ani:
a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunosc‚nd c„
provin din s„v‚r∫irea de infrac˛iuni, Ón scopul ascunderii
sau al disimul„rii originii ilicite a acestor bunuri sau Ón
scopul de a ajuta persoana care a s„v‚r∫it infrac˛iunea din

Œn concordan˛„ cu prevederile art. 243 din Codul penal,
Óntru sanc˛ionarea prevederilor Legii nr. 633-XV din
15 noiembrie 2001 pentru prevenirea ∫i combaterea sp„l„rii
banilor, care stipuleaz„ c„:
î(1) S„v‚r∫irea ac˛iunilor orientate fie spre atribuirea
unui aspect legal sursei ∫i provenien˛ei mijloacelor b„ne∫ti,
a bunurilor sau a veniturilor ob˛inute ilicit Ón urma s„v‚r∫irii
infrac˛iunilor, fie spre t„inuirea, deghizarea sau denaturarea
informa˛iei privind natura, originea, mi∫carea, plasarea sau
apartenen˛a acestor mijloace b„ne∫ti, bunuri sau venituri,
despre care persoana ∫tie c„ provin din activitate
infrac˛ional„; dob‚ndirea, posesia sau utilizarea de bunuri,
cunosc‚nd c„ acestea provin din s„v‚r∫irea unei infrac˛iuni,
participarea la orice asociere, Ón˛elegere, complicitatea prin
ajutor sau sfaturi Ón vederea comiterii ac˛iunilor Ón cauz„
se pedepsesc cu amend„ Ón m„rime de la 500 la 1.000
unit„˛i conven˛ionale sau cu Ónchisoare de p‚n„ la 5 ani, Ón
ambele cazuri cu (sau f„r„) privarea de dreptul de a ocupa

ANEXA Nr. II

anumite func˛ii sau de a exercita o anumit„ activitate pe
un termen de la 2 la 5 ani.
(2) Acelea∫i ac˛iuni s„v‚r∫ite:
a) repetat;
b) de dou„ sau mai multe persoane;
c) cu folosirea situa˛iei de serviciu
se pedepsesc cu amend„ Ón m„rime de la 1.000 la
5.000 unit„˛i conven˛ionale sau cu Ónchisoare de la 4 la
7 ani.
(3) Ac˛iunile prev„zute la alin. (1) sau (2), s„v‚r∫ite:
a) de un grup criminal organizat sau de o organiza˛ie
criminal„;
b) Ón propor˛ii mari,
se pedepsesc cu Ónchisoare de la 5 la 10 ani,“
toate infrac˛iunile care genereaz„ venituri ilegale sunt
infrac˛iuni conexe de sp„lare a banilor.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 621/2005
privind gestionarea ambalajelor ∫i a de∫eurilor de ambalaje
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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nr. 1.016/2004, Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor
c‚nd urmeaz„ procedura de notificare indic„ faptul c„
aceasta este Ón aceea∫i m„sur„ valabil„ ∫i pentru Directiva
98/34/CE, modificat„ prin Directiva 98/48/CE.
(3) Obliga˛ia de notificare prev„zut„ la alin. (1) lit. e) se
aplic„ ∫i specifica˛iilor tehnice aferente m„surilor de natur„
fiscal„ care Óncurajeaz„ conformarea cu specifica˛iile
tehnice respective.“
2. Alineatul (2) al articolului 10 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Operatorii economici care produc ∫i/sau
comercializeaz„ produse ambalate Ón ambalaje reutilizabile
sunt obliga˛i s„ aplice sistemul depozit Ón vederea asigur„rii
unui num„r optim de cicluri de utilizare a acestora.“
3. Alineatul (1) al articolului 13 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 13. — (1) Operatorii economici care comercializeaz„
produse ambalate Ón ambalaje reutilizabile sunt obliga˛i s„
primeasc„ ambalaje reutilizabile la schimb sau s„
ramburseze, la solicitarea cump„r„torului, valoarea
depozitului.“
4. Alineatele (1) ∫i (3) ale articolului 16 vor avea
urm„torul cuprins:
îArt. 16. — (1) Pentru realizarea obiectivelor na˛ionale,
operatorii economici au responsabilitatea valorific„rii unor
cantit„˛i de de∫euri de ambalaje astfel Ónc‚t s„
Óndeplineasc„ at‚t obiectivele anuale globale, c‚t ∫i cele
pentru fiecare tip de material, prev„zute Ón anexa nr. 4,
dup„ cum urmeaz„:
a) operatorii economici care introduc pe pia˛„ produse
ambalate sunt responsabili pentru ambalajele primare,
secundare ∫i ter˛iare folosite pentru ambalarea produselor lor;
b) operatorii economici care ambaleaz„ produse
ambalate sunt responsabili pentru ambalajele secundare ∫i
ter˛iare pe care le introduc pe pia˛„;
c) operatorii economici care introduc pe pia˛„ ambalaje
de desfacere sunt responsabili pentru ambalajele respective
introduse pe pia˛„;
...........................................................................................
(3) Operatorii economici autoriza˛i de Ministerul Mediului
∫i Gospod„ririi Apelor pentru preluarea responsabilit„˛ii
realiz„rii obiectivelor anuale au obliga˛ia s„ asigure
valorificarea unor cantit„˛i de de∫euri de ambalaje astfel
Ónc‚t s„ Óndeplineasc„ obiectivele anuale calculate pentru
Óntreaga cantitate contractat„ cu operatorii economici
prev„zu˛i la alin. (1).“
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Articol unic. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 621/2005
privind gestionarea ambalajelor ∫i a de∫eurilor de ambalaje,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 639
din 20 iulie 2005, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum
urmeaz„:
1. Articolul 7 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 7. — (1) Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor,
Ón calitate de autoritate central„ pentru protec˛ia mediului,
are urm„toarele obliga˛ii:
a) actualizeaz„ prin ordin al ministrului anexele nr. 1, 3
∫i 5 la prezenta hot„r‚re prin includerea modific„rilor
adoptate de Comisia European„;
b) notific„ Comisiei Europene reglement„rile ∫i
dispozi˛iile administrative adoptate pentru implementarea
Directivei Parlamentului ∫i Consiliului 94/62/CE privind
ambalajele ∫i de∫eurile de ambalaje, modificat„ prin
Directiva Parlamentului ∫i Consiliului 2004/12/CE;
c) Ón situa˛ia Ón care consider„ c„ prevederile
standardelor prev„zute la art. 6 alin. (1) nu satisfac Ón
totalitate cerin˛ele esen˛iale prev„zute Ón anexa nr. 2,
aduce cazul la cuno∫tin˛„ comitetului constituit la nivelul
Comisiei Europene, cu respectarea prevederilor Hot„r‚rii
Guvernului nr. 1.016/2004 privind m„surile pentru
organizarea ∫i realizarea schimbului de informa˛ii Ón
domeniul standardelor ∫i reglement„rilor tehnice, precum ∫i
al regulilor referitoare la serviciile societ„˛ii informa˛ionale
Óntre Rom‚nia ∫i statele membre ale Uniunii Europene,
precum ∫i Comisia European„, care transpune prevederile
Directivei 98/34/CE, modificat„ prin Directiva 98/48/CE;
d) comunic„ Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului ∫i
Asocia˛iei de Standardizare din Rom‚nia informa˛iile
transmise de Comisia European„ privind retragerea
standardelor din cadrul publica˛iilor prev„zute la art. 6
alin. (2);
e) notific„ Comisiei Europene proiectele de reglement„ri
prin care se inten˛ioneaz„ adoptarea de instrumente
economice pentru implementarea prevederilor prezentei
hot„r‚ri, cu excep˛ia celor de natur„ fiscal„, pentru a oferi
Comisiei Europene posibilitatea examin„rii conformit„˛ii lor
cu prevederile comunitare;
f) propune ∫i particip„ la modificarea ∫i completarea
reglement„rilor existente care nu permit utilizarea
materialelor provenite din reciclarea de∫eurilor de ambalaje
pentru fabricarea de ambalaje ∫i de alte produse, Ón
vederea Óncuraj„rii utiliz„rii acestor materiale.
(2) Dac„ reglement„rile propuse potrivit alin. (1) lit. e)
sunt ∫i de natur„ tehnic„, Ón sensul Hot„r‚rii Guvernului
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îa) s„ asigure valorificarea ∫i, respectiv, reciclarea
de∫eurilor de ambalaje prin mijloace proprii sau prin
predare c„tre operatori economici autoriza˛i pentru
desf„∫urarea acestor activit„˛i;“.
8. Articolul 24 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 24. — Achizi˛iile de produse din fonduri publice se
fac cu acordarea de prioritate pentru produsele ob˛inute din
materiale reciclate sau ale c„ror ambalaje sunt ob˛inute din
materiale reciclate.“
9. La articolul 26 alineatul (1), literele e) ∫i f) vor avea
urm„torul cuprins:
îe) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1), (2) ∫i
(4), cu amend„ de la 4.000 lei la 8.000 lei;
f) nerespectarea prevederilor art. 5, art. 8 alin. (1),
art. 10 alin. (2), art. 16 alin. (1), (3) ∫i (7) ∫i ale art. 19
alin. (1), cu amend„ de la 5.000 lei la 10.000 lei.“
10. Articolul 27 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 27. — (1) Constatarea contraven˛iilor ∫i aplicarea
sanc˛iunilor se realizeaz„ de comisari din cadrul G„rzii
Na˛ionale de Mediu — pentru art. 5, art. 8 alin. (1), art. 9
alin. (1), art. 10 alin. (1), (2) ∫i (3), art. 16 alin. (7), art. 17
alin. (1), (2) ∫i (4), art. 19 alin. (1) ∫i art. 20 alin. (1) ∫i (2) —,
de c„tre personalul Ómputernicit al Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Protec˛ia Consumatorilor ∫i reprezentan˛ii
Ómputernici˛i ai organelor administra˛iei publice locale —
pentru art. 10 alin. (5), art. 11, art. 12 ∫i art. 13 alin. (1).
(2) Constatarea realiz„rii obiectivelor anuale de
valorificare ∫i de reciclare se realizeaz„ de c„tre persoane
Ómputernicite din cadrul Administra˛iei Fondului pentru
Mediu, iar aplicarea sanc˛iunilor pentru neÓndeplinirea
obliga˛iilor prev„zute la art. 16 alin. (1) ∫i (3) se realizeaz„
de comisari din cadrul G„rzii Na˛ionale de Mediu.“
11. La anexa nr. 1 punctul 1, litera b) va avea urm„torul
cuprins:
îb) operatori economici — referitor la ambalaje,
Ónseamn„ furnizorii de materiale de ambalare, produc„torii
de ambalaje ∫i produse ambalate, importatorii, comercian˛ii,
distribuitorii, autorit„˛ile publice ∫i organiza˛iile neguvernamentale;“.
12. Anexa nr. 4 se Ónlocuie∫te cu anexa*) care face
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
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5. Dup„ alineatul (6) al articolului 16 se introduc dou„
noi alineate, alineatele (7) ∫i (8), cu urm„torul cuprins:
î(7) Operatorii economici care v‚nd pe pia˛a intern„
ambalaje sunt responsabili pentru asigurarea posibilit„˛ii de
valorificare/reciclare a unei cantit„˛i de de∫euri din
ambalajele respective corespunz„toare obiectivelor anuale
prin:
a) asigurarea capacit„˛ii de valorificare/reciclare Ón mod
nemijlocit;
b) asigurarea posibilit„˛ii de valorificare/reciclare pentru
cantitatea respectiv„ de c„tre un operator economic
autorizat pentru valorificarea/reciclarea acestora;
c) asigurarea posibilit„˛ii de export Ón vederea
valorific„rii pentru cantitatea respectiv„.
(8) P‚n„ la sf‚r∫itul anului 2011, ambalajele din lemn
introduse pe pia˛„ pot fi excluse din calcul la stabilirea
obiectivului de reciclare de c„tre operatorii economici
prev„zu˛i la alin. (1), dac„ sunt Óndeplinite cumulativ
urm„toarele condi˛ii:
a) de∫eurile de ambalaje din lemn nu sunt de∫euri
periculoase;
b) minimum 60% din Óntreaga cantitate de de∫euri de
ambalaje de lemn este valorificat„ inclusiv prin utilizare sau
Óncredin˛are spre utilizare drept combustibil alternativ celui
fosil ori lemnelor pentru foc, cu respectarea normelor de
s„n„tate ∫i de protec˛ie a mediului, ∫i;
c) pentru restul cantit„˛ii de ambalaje introduse pe pia˛„
obiectivul anual de valorificare prev„zut Ón anexa nr. 4 este
Óndeplinit exclusiv prin reciclare.“
6. Alineatul (2) al articolului 17 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Operatorii economici prev„zu˛i la art. 16 alin. (3) au
obliga˛ia s„ furnizeze anual Ministerului Mediului ∫i
Gospod„ririi Apelor, pe l‚ng„ informa˛iile prev„zute la
alin. (1), ∫i informa˛ii privind cantit„˛ile de ambalaje,
respectiv cantit„˛ile de de∫euri de ambalaje pentru care au
preluat responsabilitatea de la fiecare operator economic.“
7. La articolul 20 alineatul (2), litera a) va avea
urm„torul cuprins:

5

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Varujan Vosganian
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
Ministrul integr„rii europene,
Anca Daniela Boagiu
Bucure∫ti, 21 decembrie 2006.
Nr. 1.872.
*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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ANEX√
(Anexa nr. 4 la Hot„r‚rea
Guvernului nr. 621/2005)

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind Ónfiin˛area Centrului de S„n„tate Urla˛i Ón ora∫ul Urla˛i, jude˛ul Prahova
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 174 alin. (1) ∫i (3) din Legea nr. 95/2006
privind reforma Ón domeniul s„n„t„˛ii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se Ónfiin˛eaz„ Centrul de S„n„tate Urla˛i,
unitate sanitar„ cu personalitate juridic„, cu sediul Ón
localitatea Urla˛i, Str. Independen˛ei nr. 152, jude˛ul
Prahova, Ón subordinea Autorit„˛ii de S„n„tate Public„ a
Jude˛ului Prahova, prin reorganizarea Sec˛iei exterioare
Urla˛i a Spitalului Or„∫enesc Mizil, care se desfiin˛eaz„.
Art. 2. — Bunurile ∫i personalul apar˛in‚nd Sec˛iei
exterioare Urla˛i se preiau de c„tre unitatea nou-Ónfiin˛at„,

Ón conformitate cu reglement„rile legale Ón vigoare, pe baz„
de protocol de predare-preluare, Óncheiat Ón termen de
15 zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.
Art. 3. — (1) Structura organizatoric„ a Centrului de
S„n„tate Urla˛i se aprob„ prin ordin al ministrului s„n„t„˛ii
publice, Ón termen de 60 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.
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(2) Managerul unit„˛ii este numit, ca urmare a
concursului, de ministrul s„n„t„˛ii publice, iar func˛iile

specifice care fac parte din comitetul director sunt numite,
Ón urma concursului, de managerul spitalului.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat

Bucure∫ti, 21 decembrie 2006.
Nr. 1.882.
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HOT√R¬RE
privind transmiterea unui imobil, proprietate public„ a statului, din administrarea
Agen˛iei de Protec˛ie a Mediului Cara∫-Severin Ón administrarea Comisariatului Regional Timi∫
al G„rzii Na˛ionale de Mediu, respectiv Ón folosin˛a Comisariatului Jude˛ean Cara∫-Severin
al G„rzii Na˛ionale de Mediu

pe
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o

Œn temeiul prevederilor art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i ale 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,

tu

Comisariatului Jude˛ean Cara∫-Severin al G„rzii Na˛ionale
de Mediu.
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.
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Art. 1. — Se aprob„ trecerea unui imobil, proprietate
public„ a statului, av‚nd datele de identificare prev„zute Ón
anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, din
administrarea Agen˛iei de Protec˛ie a Mediului Cara∫Severin Ón administrarea Comisariatului Regional Timi∫ al
G„rzii Na˛ionale de Mediu, respectiv Ón folosin˛a

ite
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Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

D

es

tin

at

ex

cl

us

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 21 decembrie 2006.
Nr. 1.885.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului proprietate public„ a statului, care se transmite din administrarea Agen˛iei de Protec˛ie a Mediului
Cara∫-Severin Ón administrarea Comisariatului Regional Timi∫ al G„rzii Na˛ionale de Mediu, respectiv Ón folosin˛a
Comisariatului Jude˛ean Cara∫-Severin al G„rzii Na˛ionale de Mediu
Denumirea
bunului imobil
Nr. M.F.P.

Cl„dire
107.516

Adresa
imobilului

Municipiul Re∫i˛a,
Str. C„minelor
nr. 5—9, jude˛ul
Cara∫-Severin

Persoana juridic„
de la care se
transmite bunul imobil

Persoana juridic„
la care se
transmite bunul imobil

Agen˛ia Na˛ional„
pentru Protec˛ia
Mediului
Cara∫-Severin

Comisariatul Regional
Timi∫ al G„rzii
Na˛ionale de Mediu

Caracteristicile tehnice
ale bunului imobil

Cl„dire tip P+2
Suprafa˛a construit„ =
165,63 m2
Suprafa˛a util„ =
259,30 m2

Codul
de clasificare

8.29.06
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art. 16
alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv
Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989, ale art. 1 alin. (10) din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apar˛inut cultelor
religioase din Rom‚nia ∫i ale art. 1 alin. (5) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 83/1999
privind restituirea unor bunuri imobile care au apar˛inut comunit„˛ilor cet„˛enilor
apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale din Rom‚nia

ce

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul
juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, al art. 1 alin. (10) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 94/2000 privind
retrocedarea unor bunuri imobile care au apar˛inut cultelor religioase din Rom‚nia, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i al art. 1 alin. (5) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor
bunuri imobile care au apar˛inut comunit„˛ilor cet„˛enilor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale din Rom‚nia, republicat„,

fiz
i

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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scris„, obliga˛ia de plat„ a chiriei lunare devine scadent„
de plin drept la data de 10 a fiec„rei luni.
Art. 5. — Pe durata men˛inerii afecta˛iunii imobilului,
noul proprietar poate renun˛a la plata chiriei sau poate
diminua chiria stabilit„ potrivit prevederilor prezentei hot„r‚ri
Ón schimbul unor presta˛ii corelative.
Art. 6. — Plata obliga˛iilor care decurg din contractele
de Ónchiriere Óncheiate potrivit art. 4 se asigur„ din fondurile
prev„zute cu aceast„ destina˛ie Ón bugetele de venituri ∫i
cheltuieli aprobate, Ón condi˛iile legii.
Art. 7. — Cuantumul chiriilor prev„zut Ón anexele nr. 1
∫i 2 se va actualiza anual cu indicele de infla˛ie prin
hot„r‚re a Guvernului.
Art. 8. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri
se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 244/2004 pentru
stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac
obiectul prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care
au apar˛inut cultelor religioase din Rom‚nia, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 202 din 8 martie
2004.
Art. 9. — Anexele nr. 1 ∫i 2*) fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
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Art. 1. — Se aprob„ cuantumul chiriilor lunare aferente
imobilelor care intr„ sub inciden˛a art. 16 alin. (2) din
Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945 —
22 decembrie 1989, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, prev„zut Ón anexa nr. 1.
Art. 2. — Se aprob„ cuantumul chiriilor lunare aferente
imobilelor care intr„ sub inciden˛a art. 1 alin. (10) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 94/2000 privind
retrocedarea unor bunuri imobile care au apar˛inut cultelor
religioase din Rom‚nia, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i al art. 1 alin. (5) din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor
bunuri imobile care au apar˛inut comunit„˛ilor cet„˛enilor
apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale din Rom‚nia, republicat„,
prev„zut Ón anexa nr. 2.
Art. 3. — Cuantumul chiriilor prev„zut Ón anexele nr. 1
∫i 2 se va diferen˛ia Ón func˛ie de rangul localit„˛ilor stabilit
conform art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului na˛ional.
Art. 4. — Œn situa˛iile prev„zute la art. 1 ∫i 2, noul
proprietar va Óncheia contractul de Ónchiriere Ón form„ scris„
cu utilizatorul imobilului, Ón termen de 15 zile de la data
intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri sau de la data
emiterii deciziei/dispozi˛iei de restituire, dup„ caz. Œn situa˛ia
Ón care nu se Óncheie un contract de Ónchiriere Ón form„

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Restituirea
Propriet„˛ilor,
Ingrid Zaarour
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 21 decembrie 2006.
Nr. 1.886.
*) Anexele nr. 1 ∫i 2 sunt reproduse Ón facsimil.
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ANEXA Nr. 1
CUANTUMUL CHIRIILOR LUNARE
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aferente imobilelor care intr„ sub inciden˛a art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic
al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989, republicat„,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare
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ANEXA Nr. 2
CUANTUMUL CHIRIILOR LUNARE
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aferente imobilelor care intr„ sub inciden˛a art. 1 alin. (10) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 94/2000
privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apar˛inut cultelor religioase din Rom‚nia, republicat„,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i a art. 1 alin. (5) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 83/1999
privind restituirea unor bunuri imobile care au apar˛inut comunit„˛ilor cet„˛enilor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale
din Rom‚nia, republicat„
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GUVERNUL ROM¬NIEI
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HOT√R¬RE
privind transmiterea f„r„ plat„ a unor bunuri mobile din proprietatea privat„ a statului
∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Ón proprietatea privat„ a municipiului Caransebe∫
∫i Ón administrarea Consiliului Local al Municipiului Caransebe∫, jude˛ul Cara∫-Severin
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iv

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 17 din Legea nr. 371/2004 privind Ónfiin˛area,
organizarea ∫i func˛ionarea Poli˛iei Comunitare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 11 lit. m) din Legea
nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

tin

at

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

D

es

Art. 1. — Se aprob„ transmiterea f„r„ plat„ a unor
bunuri mobile, av‚nd datele de identificare prev„zute Ón
anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, din
proprietatea privat„ a statului ∫i din administrarea
Ministerului Ap„r„rii Ón proprietatea privat„ a municipiului
Caransebe∫ ∫i Ón administrarea Consiliului Local al
Municipiului Caransebe∫, jude˛ul Cara∫-Severin.
Art. 2. — Patrimoniul Ministerului Ap„r„rii se diminueaz„
cu valoarea de inventar a bunurilor mobile transmise
potrivit art. 1.

Art. 3. — Transportul bunurilor din locurile de depozitare
la beneficiar se asigur„ de c„tre Consiliul Local al
Municipiului Caransebe∫, jude˛ul Cara∫-Severin.
Art. 4. — Predarea-preluarea bunurilor prev„zute la
art. 1 se face pe baz„ de proces-verbal Óncheiat Óntre
p„r˛ile interesate, Ón termen de 30 de zile de la intrarea Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul ap„r„rii,
Ioan Ion,
secretar de stat
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 21 decembrie 2006.
Nr. 1.890.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor mobile care se transmit f„r„ plat„ din proprietatea privat„ a statului ∫i din administrarea
Ministerului Ap„r„rii Ón proprietatea privat„ a municipiului Caransebe∫ ∫i Ón administrarea Consiliului Local
al Municipiului Caransebe∫, jude˛ul Cara∫-Severin
Nr.
crt.

1. Pistol calibrul 7,62 mm, model 1933,
categoria a II-a

60

Curelu∫„ pistol calibrul 7,62 mm, model 1933
Œnc„rc„tor pistol calibrul 7,62 mm, model 1933
Toc piele pistol calibrul 7,62 mm, model 1933
Vergea pistol calibrul 7,62 mm, model 1933
Lad„ ambalat pistol calibrul 7,62 mm, model 1933
Cartu∫ 7,62 mm cu glon˛ obi∫nuit, f„r„ lame, tub
din alam„

60
120
60
60
2
2.448

Municipiul Caransebe∫,
Ón administrarea
Consiliului Local al
Municipiului Caransebe∫,
jude˛ul Cara∫-Severin

Statul rom‚n,
din administrarea
Ministerului Ap„r„rii,
UM 01516 Chitila

Municipiul Caransebe∫,
Ón administrarea
Consiliului Local al
Municipiului Caransebe∫,
jude˛ul Cara∫-Severin
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8. Lad„ pentru ambalat cartu∫e de infanterie cu capac
∫i fund din lemn

Persoana juridic„
la care se
transmit bunurile

Statul rom‚n,
din administrarea
Ministerului Ap„r„rii,
UM 01402 T‚rgovi∫te

ce

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Persoana juridic„
de la care se
transmit bunurile

Cantitatea
(buc„˛i)

Denumirea bunurilor

pe

GUVERNUL ROM¬NIEI

ii
g

ra

tu

ite

a

HOT√R¬RE
privind finan˛area din bugetul Ministerului Integr„rii Europene a subprogramului multianual
îAsisten˛a tehnic„ pentru supervizarea lucr„rilor de infrastructur„ aferente proiectelor finan˛ate
din Programul PHARE Coeziune economic„ ∫i social„“

rm
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Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

in

fo

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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Art. 1. — Œn cadrul programului îPrograme regionale
specifice“, prev„zut Ón anexa 3/15/17 la bugetul Ministerului
Integr„rii Europene, se constituie subprogramul multianual
îAsisten˛a tehnic„ pentru supervizarea lucr„rilor de
infrastructur„ aferente proiectelor finan˛ate din Programul
PHARE Coeziune economic„ ∫i social„“, finan˛at de la
bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Integr„rii
Europene pe anul 2006 ∫i, respectiv, pe anul 2007.
Art. 2. — Asisten˛a tehnic„ contractat„ Ón cadrul
subprogramului multianual prev„zut la art. 1 include:
a) urm„rirea realiz„rii lucr„rilor de construc˛ii Ón
concordan˛„ cu prevederile contractelor de lucr„ri ∫i ale
legisla˛iei rom‚ne Ón vigoare;
b) asigurarea trainingului pentru beneficiarii locali Ón
vederea oper„rii Ón condi˛ii optime a investi˛iilor realizate Ón
cadrul proiectelor finan˛ate din Programul PHARE Coeziune
economic„ ∫i social„.
Art. 3. — Asisten˛a tehnic„ se realizeaz„ de c„tre firme
specializate, selectate de Ministerul Integr„rii Europene prin
procedura de achizi˛ie public„ potrivit prevederilor legisla˛iei
Ón vigoare.
Art. 4. — Beneficiarii proiectelor a c„ror supervizare se
realizeaz„ prin subprogramul multianual îAsisten˛a tehnic„
pentru supervizarea lucr„rilor de infrastructur„ aferente

proiectelor finan˛ate din Programul PHARE Coeziune
economic„ ∫i social„“ sunt autorit„˛ile administra˛iei publice
locale.
Art. 5. — Subprogramul multianual îAsisten˛a tehnic„
pentru supervizarea lucr„rilor de infrastructur„ aferente
proiectelor finan˛ate din Programul PHARE Coeziune
economic„ ∫i social„“ se Óncheie, sub aspect financiar, la
data de 31 decembrie 2008.
Art. 6. — (1) Pentru activit„˛ile prev„zute la art. 2 lit. a)
∫i b) se aloc„ pentru anul 2006 suma de 2 milioane lei,
iar pentru anul 2007 suma de 10 milioane lei.
(2) Sumele prev„zute la alin. (1) sunt prev„zute Ón
bugetul aprobat Ministerului Integr„rii Europene pe anul
2006 ∫i, respectiv, pe anul 2007 la capitolul 80.01 îAc˛iuni
generale economice, comerciale ∫i de munc„“, titlul îAlte
transferuri“, alineatul îPrograme de dezvoltare“.
Art. 7. — Procedura de implementare a subprogramului
îAsisten˛a tehnic„ pentru supervizarea lucr„rilor de
infrastructur„ aferente proiectelor finan˛ate din Programul
PHARE Coeziune economic„ ∫i social„“ se aprob„ prin
ordin al ministrului integr„rii europene, care se public„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, 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

Bucure∫ti, 22 decembrie 2006.
Nr. 1.909.

Contrasemneaz„:
Ministrul integr„rii europene,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru stabilirea componen˛ei nominale a Comisiei na˛ionale
privind incluziunea social„
Œn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, al art. 3 ∫i 4 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.217/2006
privind constituirea mecanismului na˛ional pentru promovarea incluziunii
sociale Ón Rom‚nia,
primul-ministru emite prezenta decizie.
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Articol unic. — Se stabile∫te componen˛a nominal„ a Comisiei
na˛ionale privind incluziunea social„, potrivit anexei care face parte
integrant„ din prezenta decizie.
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Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
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Bucure∫ti, 8 ianuarie 2007.
Nr. 1.
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a Comisiei na˛ionale pivind incluziunea social„

D

12

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru numirea domnului Ivan Marius Bogdan
Ón func˛ia de vicepre∫edinte, cu rang de subsecretar de stat,
al Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Turism

ce

Œn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, al art. 8 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor m„suri de reorganizare Ón
cadrul administra˛iei publice centrale, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 228/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i
al art. 8 alin. (1) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 413/2004 privind organizarea
∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Turism, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
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primul-ministru emite prezenta decizie.
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Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Ivan Marius Bogdan se nume∫te Ón func˛ia de vicepre∫edinte, cu rang de
subsecretar de stat, al Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Turism.
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Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu

GUVERNUL ROM¬NIEI

PRIMUL-MINISTRU
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Bucure∫ti, 8 ianuarie 2007.
Nr. 2.
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DECIZIE
pentru eliberarea domnului Adrian Cioc„nea
din func˛ia de secretar de stat la Ministerul Integr„rii
Europene
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Œn temeiul art. 15 lit. d) ∫i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Adrian Cioc„nea se elibereaz„ din func˛ia de secretar de stat la Ministerul
Integr„rii Europene.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Bucure∫ti, 9 ianuarie 2007.
Nr. 3.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru numirea domnului Adrian Cioc„nea
Ón func˛ia de secretar de stat la Departamentul pentru Afaceri
Europene
Œn temeiul art. 15 lit. d) ∫i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 6 alin. (1) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 133/2006 privind Ónfiin˛area,
organizarea ∫i func˛ionarea Departamentului pentru Afaceri Europene,
primul-ministru emite prezenta decizie.

ce

Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Adrian Cioc„nea se nume∫te Ón func˛ia de secretar de stat la Departamentul
pentru Afaceri Europene.
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Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
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Bucure∫ti, 9 ianuarie 2007.
Nr. 4.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL ADMINISTRAﬁIEI ™I INTERNELOR
Nr. 1.540 din 28 decembrie 2006
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MINISTERUL MUNCII, SOLIDARIT√ﬁII SOCIALE ™I FAMILIEI
Nr. 988 din 20 decembrie 2006
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ORDIN
privind aprobarea Instruc˛iunilor de aplicare a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 107/2006
pentru modificarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare
pentru Ónc„lzirea locuin˛ei, precum ∫i a unor facilit„˛i popula˛iei pentru plata energiei termice

D

es

Œn temeiul art. II din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonan˛ei de urgen˛„
a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru Ónc„lzirea locuin˛ei, precum ∫i a unor facilit„˛i popula˛iei
pentru plata energiei termice,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 16 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale art. 9 alin. (4) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 604/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei ∫i ministrul administra˛iei ∫i internelor emit urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Instruc˛iunile de aplicare a
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 107/2006 pentru
modificarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 5/2003
privind acordarea de ajutoare pentru Ónc„lzirea locuin˛ei,
precum ∫i a unor facilit„˛i popula˛iei pentru plata energiei
termice, precum ∫i formularele necesare Ón vederea stabilirii
dreptului, efectu„rii pl„˛ilor ∫i monitoriz„rii Programului de
acordare a ajutoarelor pentru Ónc„lzirea locuin˛ei cu lemne,
c„rbuni, combustibili petrolieri, prev„zute Ón anexa care face
parte integrant„ din prezentul ordin.
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu

Art. 2. — Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i
Familiei, Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor, direc˛iile de
munc„, solidaritate social„ ∫i familie jude˛ene, respectiv a
municipiului Bucure∫ti, ∫i autorit„˛ile administra˛iei publice
locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucure∫ti,
ora∫elor sau comunelor vor duce la Óndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Nicolae Berechet

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEX√

INSTRUCﬁIUNI DE APLICARE
a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 5/2003
privind acordarea de ajutoare pentru Ónc„lzirea locuin˛ei, precum ∫i a unor facilit„˛i popula˛iei
pentru plata energiei termice
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(2) Pentru familiile ∫i persoanele singure care nu
Óndeplinesc condi˛iile de acordare a ajutorului pentru Ónc„lzirea
locuin˛ei, primarii comunic„ solicitan˛ilor dispozi˛ia privind
respingerea cererii, conform modelului prev„zut Ón anexa
nr. 2b).
(3) Dispozi˛iile primarului prev„zute la alin. (1) ∫i (2) se
comunic„ titularilor ajutoarelor pentru Ónc„lzirea locuin˛ei, Ón
termen de maximum 5 zile de la data emiterii.
Art. 5. — (1) Pe baza dispozi˛iilor prev„zute la art. 4
alin. (1), serviciul public de asisten˛„ social„ din subordinea
consiliului local sau, dup„ caz, persoana cu atribu˛ii Ón
domeniul asisten˛ei sociale din aparatul de specialitate al
primarului Óntocme∫te situa˛ia centralizatoare cuprinz‚nd
beneficiarii ajutorului pentru Ónc„lzirea locuin˛ei ∫i cuantumul
aferent, conform modelului prev„zut Ón anexa nr. 3.
(2) Situa˛ia centralizatoare prev„zut„ la alin. (1) se
transmite direc˛iilor de munc„, solidaritate social„ ∫i familie
jude˛ene, respectiv a municipiului Bucure∫ti, denumite Ón
continuare direc˛ii teritoriale, p‚n„ la data de 5 octombrie a
fiec„rui an.
(3) Direc˛iile teritoriale, pe baza situa˛iei centralizatoare
prev„zute la alin. (1), Óntocmesc un borderou, pe baza c„ruia
solicit„ Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei, p‚n„
cel t‚rziu la data de 10 octombrie a fiec„rui an, creditele
bugetare corespunz„toare ajutorului pentru Ónc„lzirea locuin˛ei.
(4) Sumele primite de la Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii
Sociale ∫i Familiei sunt transferate de direc˛iile teritoriale
bugetelor locale ale unit„˛ilor administrativ-teritoriale Ón vederea
pl„˛ii ajutorului pentru Ónc„lzirea locuin˛ei dreptului.
(5) Situa˛ia centralizatoare prev„zut„ la alin. (1) constituie
document justificativ de plat„ ∫i se redacteaz„ Ón sistem
electronic, f„r„ modific„ri manuale sau alte vicii de form„ sau
de fond.
Art. 6. — (1) Plata ajutorului pentru Ónc„lzirea locuin˛ei se
efectueaz„ de c„tre primar, p‚n„ cel t‚rziu la data de
31 octombrie a fiec„rui an.
(2) Pentru lunile ianuarie—martie 2007, prevederile art. 4 ∫i
5 se aplic„ Ón mod corespunz„tor, iar plata ajutorului pentru
Ónc„lzirea locuin˛ei se efectueaz„ p‚n„ cel t‚rziu la data de
28 februarie 2007.
Art. 7. — (1) Œn aplicarea art. II alin. (2) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 107/2006 pentru modificarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 5/2003, primarii au
obliga˛ia s„ comunice lunar direc˛iilor teritoriale, p‚n„ la data
de 15 a fiec„rei luni, un raport statistic potrivit modelului
prev„zut Ón anexa nr. 4.
(2) Transmiterea datelor statistice prev„zute la alin. (1),
precum ∫i a oric„ror comunic„ri operative Óntre primari ∫i
direc˛iile teritoriale se poate face ∫i prin intermediul po∫tei
electronice. Œn acest sens, primarii, precum ∫i direc˛iile teritoriale
au obliga˛ia reciproc„ de a-∫i face cunoscute adresele de po∫t„
electronic„ prin intermediul c„rora pot face comunic„rile
respective. Œn con˛inutul datelor statistice transmise, precum ∫i
Ón cel al oric„ror alte adrese ce privesc activitatea specific„
reglementat„ de Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 5/2003,
primarii au obliga˛ia inser„rii adreselor de po∫t„ electronic„ pe
care le utilizeaz„.
(3) Pe baza rapoartelor prev„zute la alin. (1), direc˛iile
teritoriale Óntocmesc un raport statistic la nivelul jude˛ului,
respectiv al municipiului Bucure∫ti, pe care Ól transmit
Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei p‚n„ la data
de 25 a fiec„rei luni.
Art. 8. — Anexele nr. 1—4*) fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
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Art. 1. — Beneficiaz„ de ajutorul pentru Ónc„lzirea locuin˛ei
cu lemne, c„rbuni, combustibili petrolieri, prev„zut de
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 5/2003 privind
acordarea de ajutoare pentru Ónc„lzirea locuin˛ei, precum ∫i a
unor facilit„˛i popula˛iei pentru plata energiei termice, aprobat„
prin Legea nr. 245/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, denumit„ Ón continuare Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 5/2003, familiile ∫i persoanele singure ale c„ror
venituri se situeaz„ p‚n„ la 500 lei pe membru de familie,
precum ∫i familiile ∫i persoanele singure beneficiare ale
ajutorului social stabilit Ón condi˛iile Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
denumit„ Ón continuare Legea nr. 416/2001, care utilizeaz„
pentru Ónc„lzirea locuin˛ei lemne, c„rbuni, combustibili petrolieri.
Art. 2. — (1) Ajutorul pentru Ónc„lzirea locuin˛ei cu lemne,
c„rbuni, combustibili petrolieri, denumit Ón continuare ajutor
pentru Ónc„lzirea locuin˛ei, se acord„ dup„ cum urmeaz„:
a) diferen˛iat, Ón raport cu venitul net mediu lunar pe
membru de familie, respectiv al persoanei singure, Ón condi˛iile
prev„zute la art. 8 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 5/2003;
b) Ón cuantumul prev„zut la art. 8 alin. (2) din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 5/2003, respectiv de 50 lei,
pentru familiile ∫i persoanele singure care au stabilit dreptul la
ajutorul social Ón condi˛iile Legii nr. 416/2001.
(2) Œn aplicarea art. II din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 5/2003, pentru sezonul rece
noiembrie 2006 — martie 2007, familiile ∫i persoanele singure
care Óndeplinesc condi˛iile de acordare a ajutorului pentru
Ónc„lzirea locuin˛ei beneficiaz„ de acest ajutor pe perioada
ianuarie—martie 2007, o singur„ dat„, pentru toate cele 3 luni.
Art. 3. — (1) Ajutorul pentru Ónc„lzirea locuin˛ei se acord„
pe baza cererii titularului, Ónso˛it„ de declara˛ia pe propria
r„spundere privind componen˛a familiei ∫i veniturile acesteia.
(2) Titularul ajutorului pentru Ónc„lzirea locuin˛ei este
persoana care a completat cererea, iar beneficiarul este familia
sau persoana singur„ definit„ Ón condi˛iile prev„zute la art. 9
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 5/2003.
(3) Cererea ∫i declara˛ia pe propria r„spundere se
completeaz„ numai de c„tre familiile ∫i persoanele singure cu
venituri reduse, care Óndeplinesc condi˛iile de acordare a
ajutorului pentru Ónc„lzirea locuin˛ei prev„zute la art. 8 alin. (1)
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 5/2003, altele
dec‚t cele beneficiare de ajutor social stabilit Ón condi˛iile Legii
nr. 416/2001.
(4) Cererea ∫i declara˛ia pe propria r„spundere, Ónso˛ite de
actele doveditoare privind componen˛a familiei ∫i veniturile
realizate de membrii acesteia, se Ónregistreaz„ la prim„ria
comunei, ora∫ului, municipiului sau, dup„ caz, a sectorului
municipiului Bucure∫ti Ón a c„rui raz„ teritorial„ solicitantul Ó∫i
are domiciliul ori, dup„ caz, re∫edin˛a, p‚n„ la data de
15 septembrie a fiec„rui an.
(5) Pentru a beneficia de ajutorul pentru Ónc„lzirea locuin˛ei
pe perioada ianuarie—martie 2007 integral, familiile ∫i
persoanele care Óndeplinesc condi˛iile de acordare a acestuia
depun cererile ∫i declara˛iile pe propria r„spundere p‚n„ la
data de 31 ianuarie 2007.
(6) Formularul de cerere ∫i de declara˛ie pe propria
r„spundere este prev„zut Ón anexa nr. 1.
Art. 4. — (1) Stabilirea dreptului la ajutorul pentru
Ónc„lzirea locuin˛ei ∫i a cuantumului acestuia se face prin
dispozi˛ie scris„ a primarului, o singur„ dat„, pentru toat„
perioada sezonului rece. Modelul dispozi˛iei primarului este
prev„zut Ón anexa nr. 2a).
*) Anexele nr. 1—4 sunt reproduse Ón facsimil.
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AGENﬁIA NAﬁIONAL√ DE ADMINISTRARE FISCAL√
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ORDIN
privind modificarea Ordinului pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„ nr. 586/2006
pentru aprobarea Listei contribuabililor declara˛i inactivi ∫i a Listei contribuabililor reactiva˛i
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Œn temeiul art. 33 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere prevederile art. 11 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i ale Ordinului pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„ nr. 575/2006 privind
stabilirea condi˛iilor ∫i declararea contribuabililor inactivi,

es

tin

pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„ emite urm„torul ordin:

D

Art. I. — Se elimin„ pozi˛ia nr. 614 din anexa nr. 1 îLista
contribuabililor declara˛i inactivi“ la Ordinul pre∫edintelui
Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„ nr. 586/2006
pentru aprobarea Listei contribuabililor declara˛i inactivi ∫i a
Listei contribuabililor reactiva˛i, publicat Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 726 din 24 august 2006.
Art. II. — Eliminarea declar„rii ca inactiv a
contribuabilului PROOPTIKI ROMANIA — S.R.L. de la
pozi˛ia nr. 614 din anexa nr. 1 la Ordinul pre∫edintelui
Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„ nr. 586/2006 va

fi afi∫at„ de Direc˛ia general„ a tehnologiei informa˛iei din
Ministerul Finan˛elor Publice pe pagina de internet a
Ministerului Finan˛elor Publice, www.mfinante.ro., la
sec˛iunea îInforma˛ii Contribuabili“.
Art. III. — Direc˛ia de metodologie ∫i proceduri pentru
inspec˛ia fiscal„ ∫i Direc˛ia general„ a tehnologiei
informa˛iei din Ministerul Finan˛elor Publice vor duce la
Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. IV. — Prezentul ordin se va publica Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„,
Sebastian Bodu

Bucure∫ti, 22 decembrie 2006.
Nr. 1.074.
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MINISTERUL MEDIULUI ™I GOSPOD√RIRII APELOR

ORDIN
privind aprobarea Codului de bune practici Ón ferm„
Œn temeiul dispozi˛iilor art. 5 alin. (1) lit. a) ∫i ale art. 9 din Planul de
ac˛iune pentru protec˛ia apelor Ómpotriva polu„rii cu nitra˛i proveni˛i din surse
agricole, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 964/2000, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
Ón baza prevederilor art. 5 alin. (8) din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 408/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Mediului ∫i
Gospod„ririi Apelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor emite urm„torul ordin:

el

or
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i

ce

Art. 1. — Se aprob„ Codul de bune practici Ón ferm„, prev„zut Ón
anexa*) care face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu

pe
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an

Bucure∫ti, 14 noiembrie 2006.
Nr. 1.234.

ite

a

MINISTERUL S√N√T√ﬁII PUBLICE

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ORDIN
privind abrogarea Ordinului ministrului s„n„t„˛ii nr. 1.173/2005 pentru modificarea ∫i completarea
anexelor nr. 1 ∫i 3 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 956/2005
privind plasarea pe pia˛„ a produselor biocide
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Av‚nd Ón vedere prevederile art. 249 din Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Ceh„, Regatul Danemarcei,
Republica Federal„ Germania, Republica Estonia, Republica Elen„, Regatul Spaniei, Republica Francez„, Irlanda,
Republica Italian„, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica
Ungar„, Republica Malta, Regatul ﬁ„rilor de Jos, Republica Austria, Republica Polon„, Republica Portughez„, Republica
Slovenia, Republica Slovac„, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii ∫i Irlandei de Nord (state
membre ale Uniunii Europene) ∫i Republica Bulgaria ∫i Rom‚nia privind aderarea Republicii Bulgaria ∫i a Rom‚niei la
Uniunea European„, semnat de Rom‚nia la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005,
Ón baza prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii
Publice, cu modific„rile ulterioare,
ministrul s„n„t„˛ii publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se abrog„ Ordinul ministrului s„n„t„˛ii
nr. 1.173/2005 pentru modificarea ∫i completarea anexelor
nr. 1 ∫i 3 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 956/2005 privind
plasarea pe pia˛„ a produselor biocide, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 984 din
7 noiembrie 2005.
Art. 2. — Prezentul ordin creeaz„ cadrul legal necesar
aplic„rii directe de la data ader„rii a Regulamentului
Comisiei (CE) nr. 1.048/2005 pentru modificarea
Regulamentului Comisiei (CE) nr. 2.032/2003 cu privire la a

doua faz„ a programului de lucru pe 10 ani la care se
face referire la art. 16(2) al Directivei 98/8/CE a
Parlamentului European ∫i a Consiliului cu privire la
plasarea pe pia˛„ a produselor biocide, publicat Ón Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr. L 178 din 9 iulie 2005.
Art. 3. — Prevederile prezentului ordin intr„ Ón vigoare
la data de 1 ianuarie 2007.
Art. 4. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Bucure∫ti, 29 decembrie 2006.
Nr. 1.811.
*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 15 bis Ón afara abonamentului ∫i se poate achizi˛iona de la Centrul
pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.
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MINISTERUL FINANﬁELOR PUBLICE
AGENﬁIA NAﬁIONAL√ DE ADMINISTRARE FISCAL√
AUTORITATEA NAﬁIONAL√ A V√MILOR

ORDIN
pentru implementarea Amendamentului nr. 27 la Conven˛ia
vamal„ relativ„ la transportul interna˛ional al m„rfurilor sub
acoperirea carnetelor T.I.R., Óntocmit„ la Geneva
la 14 noiembrie 1975
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Av‚nd Ón vedere Ordinul pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale de
Administrare Fiscal„ nr. 34/2005 cu privire la exercitarea atribu˛iilor de
conducere a Autorit„˛ii Na˛ionale a V„milor,
Ón temeiul prevederilor art. 59 din Conven˛ia vamal„ relativ„ la
transportul interna˛ional al m„rfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R.,
˛in‚nd seama de prevederile art. 113 alin. (2) lit. b) din Legea
nr. 86/2006 privind Codul vamal al Rom‚niei, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006, ∫i de prevederile art. 664
din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Rom‚niei, aprobat prin
Hot„r‚rea Guvernului nr. 707/2006, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 520 din 15 iunie 2006,
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vicepre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„ emite
urm„torul ordin:
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Art. 1. — Se implementeaz„ Amendamentul nr. 27 la Conven˛ia
vamal„ relativ„ la transportul interna˛ional al m„rfurilor sub acoperirea
carnetelor T.I.R. (Conven˛ia T.I.R.), Óntocmit„ la Geneva la 14 noiembrie
1975, la care Rom‚nia a aderat prin Decretul nr. 420/1979, publicat Ón
Buletinul Oficial, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, prev„zut Ón anexa
care face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, Ón conformitate cu prevederile art. 664 din Regulamentul de aplicare
a Codului vamal al Rom‚niei, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 707/2006.

D

Vicepre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„,
Gelu ™tefan Diaconu

Bucure∫ti, 21 decembrie 2006.
Nr. 9.711.
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ANEX√*)

ce

AMENDAMENTUL Nr. 27
la Conven˛ia vamal„ relativ„ la transportul interna˛ional al m„rfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R.,
Óntocmit„ la Geneva la 14 noiembrie 1975
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*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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P R E ﬁ U R I L E

publica˛iilor legislative pentru anul 2007
— pe suport fizic —
Pre˛ul
abonamentului
anual (lei)

Denumirea publica˛iei

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba rom‚n„
Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba rom‚n„, numere bis*
Monitorul Oficial, Partea I, Ón limba maghiar„
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Monitorul Oficial, Partea a VII-a
Colec˛ia Legisla˛ia Rom‚niei
Colec˛ia de hot„r‚ri ale Guvernului ∫i alte acte normative
Breviar Legislativ
Repertoriul actelor normative

Pre˛ul
abonamentului
trimestrial (lei)

1.560
260
1.400
2.100
400
1.600
1.500
500
400
660
60
109

400
—
350
525
100
400
375
125
100
165
15
—

Pre˛ul
abonamentului
lunar (lei)

140
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

** Cu excep˛ia numerelor bis de interes restr‚ns.
Legisla˛ie Ón format electronic (op˛ional pe CD sau DVD)

80
1.400
900
1.200
400
1.700
800
80

fiz
i

ce

I ∫i Partea I bis 1989—2006
I Maghiar„
2000—2006
a II-a
1995—2006
a III-a
2001—2006
a IV-a
2001—2006
a VI-a
2001—2006
a VII-a
2005—2006

or

Partea
Partea
Partea
Partea
Partea
Partea
Partea

el

Oficial,
Oficial,
Oficial,
Oficial,
Oficial,
Oficial,
Oficial,

Pre˛

an

Decizii ale Cur˛ii Constitu˛ionale
Colec˛ia electronic„ a Monitorului
Colec˛ia electronic„ a Monitorului
Colec˛ia electronic„ a Monitorului
Colec˛ia electronic„ a Monitorului
Colec˛ia electronic„ a Monitorului
Colec˛ia electronic„ a Monitorului
Colec˛ia electronic„ a Monitorului

rs
o

n
n
n
n
n
n
n
n

pe

Pre˛urile includ T.V.A. 9%.
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