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complet„rile ulterioare, beneficiaz„ de un stimulent Ón
cuantum lunar de 300 lei.
(2) Stimulentul prev„zut la alin. (1) se acord„ ∫i
persoanelor care au fost Óndrept„˛ite s„ beneficieze de
indemniza˛ia pentru cre∫terea copilului reglementat„ de
dispozi˛iile aplicabile p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a
prezentei ordonan˛e de urgen˛„, cuprinse Ón Legea
nr. 19/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, de
Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i
procurorilor, republicat„, cu modific„rile ulterioare, de
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 221/2000 privind
pensiile ∫i alte drepturi de asigur„ri sociale ale avoca˛ilor,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 452/2001, precum ∫i de alte acte normative referitoare
la stabilirea ∫i acordarea acestui drept, denumite Ón
continuare acte normative speciale.
(3) Œn cazul persoanelor care beneficiaz„ de
indemniza˛ia pentru cre∫terea copilului ∫i solicit„ dreptul la
stimulent, plata acestei indemniza˛ii se suspend„.
(4) Œncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2007, cuantumul
stimulentului lunar prev„zut la alin. (1) este de 100 lei.“
3. La articolul 5, alineatele (2) ∫i (3) vor avea urm„torul
cuprins:
î(2) Beneficiaz„ de acelea∫i drepturi ∫i una dintre
persoanele care a adoptat copilul, c„reia i s-a Óncredin˛at
copilul Ón vederea adop˛iei sau care are copilul Ón
plasament ori Ón plasament Ón regim de urgen˛„, cu
excep˛ia asistentului maternal profesionist, precum ∫i
persoana care a fost numit„ tutore.
(3) Œn situa˛ia persoanelor prev„zute la alin. (2),
acordarea drepturilor prev„zute la art. 1, respectiv la art. 2,
se face ˛in‚ndu-se seama de perioada de 12 luni
anterioare datei la care, dup„ caz, s-a aprobat adop˛ia, a
fost f„cut„ Óncredin˛area, s-a instituit plasamentul sau
tutela.“
4. La articolul 6, alineatele (1) ∫i (2) vor avea urm„torul
cuprins:
îArt. 6. — (1) Concediul ∫i indemniza˛ia lunar„
prev„zute la art. 1, respectiv la art. 2, precum ∫i
stimulentul prev„zut la art. 3 se cuvin pentru fiecare dintre
primele 3 na∫teri sau, dup„ caz, pentru primii 3 copii ai
persoanelor aflate Ón una dintre situa˛iile prev„zute la art. 5
alin. (2), dup„ data de 1 ianuarie 2006.
(2) Se ia Ón calcul la stabilirea celor 3 na∫teri ∫i
na∫terea survenit„ p‚n„ la data de 31 decembrie 2005
inclusiv, Ón situa˛ia Ón care solicitan˛ii drepturilor prev„zute
de prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ Óndeplinesc condi˛iile de
acordare a acestora dup„ data de 1 ianuarie 2006.“
5. Dup„ articolul 6 se introduce un nou articol,
articolul 61, cu urm„torul cuprins:
îArt. 61. — (1) Persoanele care Óndeplinesc condi˛iile
prev„zute la art. 1 au dreptul la concediu f„r„ plata
indemniza˛iei pentru cre∫terea copilului dup„ primele
3 na∫teri sau, dup„ caz, dup„ primii 3 copii ai persoanelor
aflate Ón una dintre situa˛iile prev„zute la art. 5 alin. (2).
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Art. I. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind sus˛inerea familiei Ón
vederea cre∫terii copilului, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005, cu
urm„toarele modific„ri ∫i complet„ri:
1. La articolul 1, alineatul (2) va avea urm„torul cuprins:
î(2) Cele 12 luni prev„zute la alin. (1) pot fi constituite
integral ∫i din perioadele Ón care persoanele s-au aflat Ón
una sau mai multe dintre urm„toarele situa˛ii:
a) ∫i-au Ónso˛it ∫o˛ul/so˛ia trimis/trimis„ Ón misiune
permanent„ Ón str„in„tate;
b) au beneficiat de indemniza˛ie de ∫omaj, stabilit„
conform legii;
c) au beneficiat de concedii ∫i indemniza˛ii de asigur„ri
sociale de s„n„tate, potrivit legii;
d) au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare Ón
sistemul public de pensii, Ón condi˛iile prev„zute la art. 38
alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de
pensii ∫i alte drepturi de asigur„ri sociale, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;
e) au realizat perioade de stagiu de cotizare Ón sistemul
public de pensii Ón condi˛iile prev„zute de actele normative
cu caracter special care reglementeaz„ concedierile
colective;
f) au realizat Ón sistemul public de pensii, anterior datei
intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„,
perioade de stagiu de cotizare pe baz„ de contract de
asigurare social„;
g) au beneficiat de indemniza˛ia lunar„ pentru cre∫terea
copilului p‚n„ la v‚rsta de 2 ani, respectiv p‚n„ la v‚rsta
de 3 ani Ón cazul copilului cu handicap;
h) au beneficiat de pensii de invaliditate;
i) au beneficiat de concediu f„r„ plat„ pentru a participa
la cursuri de formare ∫i perfec˛ionare profesional„ din
ini˛iativa angajatorului sau la care acesta ∫i-a dat acordul,
organizate Ón condi˛iile legii;
j) au lucrat cu contract individual de munc„ Ón
str„in„tate, pe baza acordurilor guvernamentale bilaterale
Óncheiate de Rom‚nia cu alte state;
k) se afl„ Ón perioada de Óntrerupere temporar„ a
activit„˛ii, din ini˛iativa angajatorului, f„r„ Óncetarea raportului
de munc„, pentru motive economice, tehnologice,
structurale sau similare, potrivit legii;
l) se afl„ Ón perioada de 60 de zile de la absolvirea
cursurilor de zi ale Ónv„˛„m‚ntului universitar, organizat
potrivit legii, cu examen de licen˛„ sau de diplom„, Ón
vederea angaj„rii ori, dup„ caz, trecerii Ón ∫omaj, potrivit
legii.“
2. Articolul 3 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — (1) Persoanele care sunt Óndrept„˛ite s„
beneficieze de indemniza˛ia pentru cre∫terea copilului,
reglementat„ de prezenta ordonan˛„ de urgen˛„, ∫i
realizeaz„ venituri profesionale supuse impozitului pe venit,
potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modific„rile ∫i
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12. La articolul 18, dup„ alineatul (4) se introduc trei noi
alineate, alineatele (5), (6) ∫i (7), cu urm„torul cuprins:
î(5) Perioada Ón care o persoan„ beneficiaz„ de
drepturile prev„zute la art. 1, respectiv art. 2, constituie
perioad„ asimilat„ stagiului de cotizare Ón vederea stabilirii
indemniza˛iilor de asigur„ri sociale de s„n„tate prev„zute
de Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 158/2005,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 399/2006.
(6) Œn situa˛ia prev„zut„ la alin. (5), la stabilirea
cuantumului indemniza˛iilor de asigur„ri sociale de s„n„tate
se ia Ón calcul salariul de baz„ minim brut pe ˛ar„ garantat
Ón plat„ din perioada respectiv„.
(7) Perioada concediului pentru cre∫terea copilului Ón
v‚rst„ de p‚n„ la 2 ani sau de p‚n„ la 3 ani Ón cazul
copilului cu handicap constituie vechime Ón munc„ ∫i Ón
serviciu, care se are Ón vedere la stabilirea drepturilor ce
se acord„ Ón raport cu aceasta.“
13. La articolul 20, alineatele (2) ∫i (4) vor avea
urm„torul cuprins:
î(2) Drepturile prev„zute de prezenta ordonan˛„ de
urgen˛„ se achit„ lunar beneficiarului, reprezentantului legal
ori mandatarului acestora, Ómputernicit prin procur„, pe
baz„ de mandat po∫tal sau, dup„ caz, Ón cont curent
personal ori cont de card.
...............................................................................................
(4) Modalit„˛ile de plat„ a drepturilor prev„zute de
prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ se stabilesc prin ordin al
ministrului muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei.“
14. La articolul 20, dup„ alineatul (4) se introduc trei
noi alineate, alineatele (5), (6) ∫i (7), cu urm„torul cuprins:
î(5) Œn cazul achit„rii drepturilor prev„zute de prezenta
ordonan˛„ de urgen˛„ Ón cont curent personal sau Ón cont
de card, direc˛iile teritoriale efectueaz„ plata prin unit„˛ile
bancare pe baz„ de borderou, cu plata unui comision
bancar.
(6) Comisionul bancar prev„zut la alin. (5) nu poate fi
mai mare de 0,1% din drepturile achitate ∫i va fi stabilit,
prin negociere, la nivel teritorial Óntre direc˛iile teritoriale ∫i
unit„˛ile bancare.
(7) Fondurile necesare achit„rii comisionului bancar
pentru plata drepturilor prev„zute de prezenta ordonan˛„ de
urgen˛„ se suport„ din bugetul Ministerului Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei din acelea∫i fonduri din care
se suport„ plata drepturilor.“
15. Articolul 24 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 24. — (1) Prevederile prezentei ordonan˛e de
urgen˛„ se aplic„ ∫i persoanelor care, la data de
31 decembrie 2005, se aflau Ón una dintre urm„toarele
situa˛ii:
a) Ón plata indemniza˛iei pentru cre∫terea copilului,
reglementat„ de dispozi˛iile cuprinse Ón actele normative
speciale prev„zute la art. 3 alin. (2);
b) Ón concediu de maternitate ∫i Ón plata indemniza˛iei
aferente ∫i care, dup„ Óncheierea acestei perioade, ar fi
fost Óndrept„˛ite s„ beneficieze de indemniza˛ia pentru
cre∫terea copilului reglementat„ de dispozi˛iile cuprinse Ón
actele normative speciale prev„zute la art. 3 alin. (2);
c) ar fi fost Óndrept„˛ite s„ beneficieze de indemniza˛ia
pentru cre∫terea copilului reglementat„ de dispozi˛iile
cuprinse Ón actele normative speciale prev„zute la art. 3
alin. (2) ∫i nu au solicitat acest drept;
d) cererile privind acordarea indemniza˛iei pentru
cre∫terea copilului, reglementat„ de dispozi˛iile cuprinse Ón
actele normative speciale prev„zute la art. 3 alin. (2), nu
au fost solu˛ionate p‚n„ la data de 31 decembrie 2005
inclusiv.
(2) Drepturile prev„zute de prezenta ordonan˛„ de
urgen˛„ se acord„ ∫i persoanelor care, p‚n„ la data de
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(2) Durata concediului prev„zut la alin. (1) este de
3 luni ∫i se acord„ integral, o singur„ dat„, fiec„ruia dintre
p„rin˛ii fire∫ti ai copilului sau, dup„ caz, persoanelor
prev„zute la art. 5 alin. (2), Ón perioada p‚n„ la Ómplinirea
de c„tre copil a v‚rstei de 2 ani, respectiv a v‚rstei de
3 ani Ón cazul copilului cu handicap.
(3) Cererea pentru acordarea concediului f„r„ plata
indemniza˛iei pentru cre∫terea copilului se depune ∫i se
Ónregistreaz„ la angajator, pe baza livretului de familie sau
a certificatului de na∫tere al copilului.
(4) Perioada Ón care o persoan„ beneficiaz„ de
concediu f„r„ plata indemniza˛iei pentru cre∫terea copilului
constituie perioad„ asimilat„ stagiului de cotizare Ón
vederea stabilirii drepturilor prev„zute de Legea
nr. 19/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, a
drepturilor stabilite de Legea nr. 76/2002 privind sistemul
asigur„rilor pentru ∫omaj ∫i stimularea ocup„rii for˛ei de
munc„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i
Ón vederea stabilirii indemniza˛iilor de asigur„ri de s„n„tate
prev„zute de Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 158/2005 privind concediile ∫i indemniza˛iile de asigur„ri
sociale de s„n„tate, cu modific„rile ulterioare, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 399/2006.“
6. La articolul 8 alineatul (1), dup„ litera k) se introduce
o nou„ liter„, litera k1), cu urm„torul cuprins:
îk1) dovada eliberat„ de autorit„˛ile competente pentru
realizarea veniturilor din activit„˛i independente sau, dup„
caz, din activit„˛i agricole ∫i a pl„˛ii impozitului pentru
acestea;“.
7. La articolul 10 alineatul (1), litera a) va avea
urm„torul cuprins:
îa) Óncep‚nd cu ziua urm„toare celei Ón care Ónceteaz„,
conform legii, concediul de maternitate, dac„ cererea este
depus„ Ón termen de 60 de zile lucr„toare de la acea
dat„;“.
8. La articolul 12 alineatul (1), dup„ litera g) se
introduce o nou„ liter„, litera h), cu urm„torul cuprins:
îh) se constat„ c„ timp de 3 luni consecutive se
Ónregistreaz„ mandate po∫tale returnate.“
9. La articolul 12, dup„ alineatul (2) se introduc dou„
noi alineate, alineatele (21) ∫i (22), cu urm„torul cuprins:
î(21) Plata indemniza˛iei pentru cre∫terea copilului nu se
suspend„ Ón situa˛ia Ón care beneficiarii acestei indemniza˛ii
primesc diverse sume Ón baza legii, contractului colectiv de
munc„ sau a contractului individual de munc„, acordate Ón
perioada concediului pentru cre∫terea copilului, altele dec‚t
cele rezultate din desf„∫urarea efectiv„ a unei activit„˛i
profesionale.
(22) Plata indemniza˛iei se suspend„ Ón situa˛ia Ón care
persoanele, pentru care se asigur„ continuitatea pl„˛ii
acesteia Ón condi˛iile prev„zute la art. 24 alin. (1) lit. a), nu
depun cererea Ón termen de 90 de zile de la data intr„rii
Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„.“
10. La articolul 12, alineatul (6) va avea urm„torul
cuprins:
î(6) Reluarea pl„˛ii drepturilor suspendate Ón situa˛iile
prev„zute la alin. (2), (22), (3) ∫i (4) se face Óncep‚nd cu
data depunerii cererii.“
11. La articolul 14, alineatul (1) va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 14. — (1) Beneficiarul drepturilor prev„zute de
prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ este obligat s„ comunice Ón
scris prim„riei orice modificare intervenit„ Ón situa˛ia sa, de
natur„ s„ determine Óncetarea sau suspendarea pl„˛ii
drepturilor, Ón termen de 15 zile lucr„toare de la apari˛ia
acesteia.“
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art. 79 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, cu modific„rile
ulterioare, se aplic„ prevederile prezentei ordonan˛e de
urgen˛„.“

31 octombrie 2006, au realizat Ón sistemul public de pensii
perioade de stagiu de cotizare de cel pu˛in 10 luni Ón
ultimele 12 luni anterioare datei na∫terii copilului.
(3) Condi˛ia prev„zut„ la art. 1 alin. (1) se consider„ a
fi Óndeplinit„ de persoanele prev„zute la alin. (1) ∫i (2).
(4) Pentru persoanele prev„zute la alin. (1) lit. a),
drepturile prev„zute de prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ se
cuvin ∫i se acord„ Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2006 Ón
baza dosarelor transmise la direc˛iile teritoriale de c„tre
pl„titorii acestui drept.
(5) Pentru persoanele prev„zute la alin. (1) lit. b,
drepturile prev„zute de prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ se
cuvin ∫i se acord„ Óncep‚nd cu ziua urm„toare celei Ón
care Ónceteaz„, conform legii, concediul de maternitate,
dac„ cererea este depus„ Ón termen de 60 de zile de la
data intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„,
respectiv de la data depunerii cererii, dac„ a fost depus„
dup„ acest termen.
(6) Pentru persoanele prev„zute la alin. (1) lit. c) ∫i d)
∫i la alin. (2), drepturile prev„zute de prezenta ordonan˛„
de urgen˛„ se cuvin ∫i se acord„ Ón condi˛iile prev„zute la
art. 10 alin. (1).“
16. Articolul 25 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 25. — De la data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„ Ónceteaz„ plata indemniza˛iei pentru
cre∫terea copilului, efectuat„ Ón condi˛iile prev„zute de
Legea nr. 19/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i de actele normative speciale men˛ionate la art. 3
alin. (2).“
17. Dup„ articolul 26 se introduce un nou articol,
articolul 261, cu urm„torul cuprins:
îArt. 261. — Pentru persoanele care au beneficiat p‚n„
la data de 31 decembrie 2005 de drepturile prev„zute la

18. Articolul 27 se abrog„.
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Art. II. — Œn termen de 60 de zile de la data public„rii
prezentei legi, Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i
Familiei va supune aprob„rii prin hot„r‚re a Guvernului
modificarea ∫i completarea corespunz„toare a Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 148/2005 privind sus˛inerea
familiei Ón vederea cre∫terii copilului, aprobate prin
Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.825/2005, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 7 din 4 ianuarie 2006, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Art. III. — Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 148/2005 privind sus˛inerea familiei Ón vederea cre∫terii
copilului, cu modific„rile ∫i complet„rile aduse prin prezenta
lege, va fi republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.

Prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ transpune prevederile
Clauzei 2 îConcediul pentru cre∫terea copilului“ pct. 1, 2,
pct. 3 lit. a)—c), precum ∫i ale pct. 8 din anexa la
Directiva 96/34/CE din 3 iunie 1996 referitoare la Acordulcadru privind concediul pentru cre∫terea copilului, Óncheiat
Óntre UNICE, CEIP ∫i CES, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al
Comunit„˛ilor Europene (JOCE) L 145 din 19 iunie 1996.
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Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
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Bucure∫ti, 9 ianuarie 2007.
Nr. 7.

p. PRE™EDINTELE SENATULUI,
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BOGDAN OLTEANU

iv

PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 148/2005
privind sus˛inerea familiei Ón vederea cre∫terii copilului
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 148/2005 privind sus˛inerea familiei Ón vederea
cre∫terii copilului ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 8 ianuarie 2007.
Nr. 8.
´
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 54/2006 pentru modificarea ∫i completarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 214/2000 privind unele m„suri pentru execu˛ia
lucr„rilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectric„ Mintia-Deva
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
adoptat„ Ón temeiul art. 1 pct. I.12 din Legea nr. 288/2006

Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 54
din 30 august 2006 pentru modificarea ∫i completarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 214/2000 privind
unele m„suri pentru execu˛ia lucr„rilor de reabilitare a
Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectric„ Mintia-Deva,

privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan˛e ∫i
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 746
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din 31 august 2006.
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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„.
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Bucure∫ti, 9 ianuarie 2007.
Nr. 18.
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DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 54/2006 pentru modificarea ∫i completarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 214/2000
privind unele m„suri pentru execu˛ia lucr„rilor de reabilitare
a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectric„ Mintia-Deva
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 54/2006 pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 214/2000 privind unele m„suri pentru execu˛ia
lucr„rilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectric„ MintiaDeva ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 8 ianuarie 2007.
Nr. 19.
´
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

6

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 33/17.I.2007
PARLAMENTUL ROM¬NIEI

CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea ∫i completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurat„ cu Óncepere de la 6 martie 1945,
precum ∫i celor deportate Ón str„in„tate ori constituite Ón prizonieri
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
psihiatrie, dup„ Óntoarcerea din str„mutare, din deportare,
din prizonierat sau dup„ Óncetarea m„surii de stabilire a
domiciliului obligatoriu, dac„ ulterior nu s-a rec„s„torit.
............................................................................................
(4) Beneficiaz„ de indemniza˛ia prev„zut„ la alin. (1) ∫i
so˛ul (so˛ia) celui decedat Ón condi˛iile prev„zute la
alineatele precedente ∫i care, din motive de supravie˛uire, a
fost nevoit (nevoit„) s„ divor˛eze de cel Ónchis, internat
abuziv Ón spitale de psihiatrie, deportat, prizonier, str„mutat
sau c„ruia i s-a stabilit domiciliu obligatoriu, dac„ nu s-a
rec„s„torit ∫i dac„ poate face dovada c„ a convie˛uit cu
victima p‚n„ la decesul acesteia.“
2. Dup„ articolul 4 se introduce un nou articol,
articolul 41, cu urm„torul cuprins:
îArt. 41. — Persoanele care s-au aflat Ón una dintre
situa˛iile prev„zute la art. 1 alin. (1) ∫i (2) nu pot beneficia
∫i de drepturile prev„zute la art. 4.“
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Articol unic. — Decretul-lege nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instaurat„ cu Óncepere de la 6 martie
1945, precum ∫i celor deportate Ón str„in„tate ori constituite
Ón prizonieri, republicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 118 din 18 martie 1998, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„
cum urmeaz„:
1. Alineatele (1), (2) ∫i (4) ale articolului 4 vor avea
urm„torul cuprins:
îArt. 4. — (1) So˛ul (so˛ia) celui decedat, din categoria
celor disp„ru˛i sau extermina˛i Ón timpul deten˛iei, interna˛i
abuziv Ón spitale de psihiatrie, deporta˛i, prizonieri sau
c„rora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu, are dreptul la o
indemniza˛ie lunar„ de 100 lei neimpozabil„, dac„ ulterior
nu s-a rec„s„torit.
(2) De acelea∫i drepturi beneficiaz„ so˛ul (so˛ia) celui
decedat dup„ ie∫irea din Ónchisoare, din spitalul de

PRE™EDINTELE SENATULUI

NICOLAE V√C√ROIU
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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 ROM¬NIEI
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Bucure∫ti, 11 ianuarie 2007.
Nr. 19.
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DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea ∫i completarea
Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura
instaurat„ cu Óncepere de la 6 martie 1945, precum ∫i celor
deportate Ón str„in„tate ori constituite Ón prizonieri
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 modificarea ∫i completarea
Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurat„ cu Óncepere de la
6 martie 1945, precum ∫i celor deportate Ón str„in„tate ori constituite Ón
prizonieri ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 10 ianuarie 2007.
Nr. 38.
´
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 64/2006 pentru aprobarea
prelu„rii pachetului de ac˛iuni de˛inut de societatea îDaewoo Motor Company Ltd.“
la Societatea Comercial„ îDaewoo Automobile Rom‚nia“ — S.A.
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 64 din 6 septembrie 2006 pentru aprobarea
prelu„rii pachetului de ac˛iuni de˛inut de societatea
îDaewoo Motor Company Ltd.“ la Societatea Comercial„

îDaewoo Automobile Rom‚nia“ — S.A., publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 793 din
20 septembrie 2006.
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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 SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU
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DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 64/2006
pentru aprobarea prelu„rii pachetului de ac˛iuni de˛inut
de societatea îDaewoo Motor Company Ltd.“
la Societatea Comercial„ îDaewoo Automobile
Rom‚nia“ — S.A.
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 64/2006 pentru aprobarea prelu„rii pachetului de
ac˛iuni de˛inut de societatea îDaewoo Motor Company Ltd.“ la Societatea
Comercial„ îDaewoo Automobile Rom‚nia“ — S.A. ∫i se dispune publicarea
acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 10 ianuarie 2007.
Nr. 39.
´
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI

CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 50/2006 pentru modificarea ∫i completarea
Legii nr. 152/1998 privind Ónfiin˛area Agen˛iei Na˛ionale pentru Locuin˛e
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite

Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 50
din 30 august 2006 pentru modificarea ∫i completarea Legii
nr. 152/1998 privind Ónfiin˛area Agen˛iei Na˛ionale pentru
Locuin˛e, adoptat„ Ón temeiul art. 1 pct. II.5 din Legea

ordonan˛e ∫i publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 746 din 31 august 2006.
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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 SENATULUI
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Bucure∫ti, 11 ianuarie 2007.
Nr. 21.

DECRET
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pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei

at

ex

Guvernului nr. 50/2006 pentru modificarea ∫i completarea
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Legii nr. 152/1998 privind Ónfiin˛area Agen˛iei Na˛ionale

D

es

pentru Locuin˛e

Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 50/2006 pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 152/1998
privind Ónfiin˛area Agen˛iei Na˛ionale pentru Locuin˛e ∫i se dispune publicarea
acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 10 ianuarie 2007.
Nr. 40.
´
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a accept„rii
Conven˛iei asupra protec˛iei patrimoniului
cultural subacvatic, adoptat„ la Paris la 2 noiembrie 2001
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 19 alin. (1) lit. a) ∫i art. 21
alin. (1) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hot„r‚rii nr. E 394 din 22 decembrie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:
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Articol unic. — Se supune spre aprobare Parlamentului acceptarea
Conven˛iei asupra protec˛iei patrimoniului cultural subacvatic, adoptat„ la
Paris la 2 noiembrie 2001, ∫i se dispune publicarea prezentului decret Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
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Bucure∫ti, 12 ianuarie 2007.
Nr. 45.
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DECRET
pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a accept„rii
unor amendamente la anexa la Conven˛ia privind facilitarea
traficului maritim interna˛ional (FAL), adoptat„ la Londra
la 9 aprilie 1965, astfel cum a fost amendat„, adoptate
de Comitetul de Facilitare al Organiza˛iei Maritime
Interna˛ionale prin Rezolu˛ia FAL.6(27) la Londra
la 9 septembrie 1999 ∫i prin Rezolu˛ia FAL.7(29) la Londra
la 10 ianuarie 2002
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 19 alin. (1) lit. a) ∫i art. 21
alin. (1) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hot„r‚rii nr. E 391 din 22 decembrie 2006,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se supune spre aprobare Parlamentului acceptarea
unor amendamente la anexa la Conven˛ia privind facilitarea traficului
maritim interna˛ional (FAL), adoptat„ la Londra la 9 aprilie 1965, astfel
cum a fost amendat„, adoptate de Comitetul de Facilitare al
Organiza˛iei Maritime Interna˛ionale prin Rezolu˛ia FAL.6(27) la Londra
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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la 9 septembrie 1999 ∫i prin Rezolu˛ia FAL.7(29) la Londra la
10 ianuarie 2002, ∫i se dispune publicarea prezentului decret Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
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Bucure∫ti, 12 ianuarie 2007.
Nr. 46.
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DECRET
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului
dintre Rom‚nia ∫i Comunit„˛ile Europene privind evaluarea
conformit„˛ii ∫i acceptarea produselor industriale,
semnat la Bucure∫ti la 27 octombrie 2006, la Acordul
european instituind o asociere Óntre Rom‚nia,
pe de o parte, ∫i Comunit„˛ile Europene ∫i statele membre
ale acestora, pe de alt„ parte, semnat la Bruxelles
la 1 februarie 1993
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Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hot„r‚rii nr. E 390 din 22 decembrie 2006,
d e c r e t e a z „:

es

tin

Pre∫edintele Rom‚niei

Articol unic. — Se supune spre ratificare Parlamentului Protocolul
dintre Rom‚nia ∫i Comunit„˛ile Europene privind evaluarea conformit„˛ii ∫i
acceptarea produselor industriale, semnat la Bucure∫ti la 27 octombrie 2006,
la Acordul european instituind o asociere Óntre Rom‚nia, pe de o parte, ∫i
Comunit„˛ile Europene ∫i statele membre ale acestora, pe de alt„ parte,
semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ∫i se dispune publicarea
prezentului decret Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 12 ianuarie 2007.
Nr. 47.
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DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru eliberarea domnului C„lin Ovidiu-Vasile din func˛ia
de secretar de stat la Ministerul Comunica˛iilor
∫i Tehnologiei Informa˛iei
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.
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Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
C„lin Ovidiu-Vasile se elibereaz„ din func˛ia de secretar de stat la Ministerul
Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iei.
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Bucure∫ti, 16 ianuarie 2007.
Nr. 8.
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Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
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DECIZIE
pentru numirea domnului Bálint Márton Porcsalmi
Ón func˛ia de secretar de stat la Ministerul Comunica˛iilor
∫i Tehnologiei Informa˛iei
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
Bálint Márton Porcsalmi se nume∫te Ón func˛ia de secretar de stat la
Ministerul Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iei.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Bucure∫ti, 16 ianuarie 2007.
Nr. 9.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MEDIULUI ™I GOSPOD√RIRII APELOR

ORDIN
privind modificarea ∫i completarea Ordinului ministrului mediului ∫i gospod„ririi apelor
nr. 657/2006 pentru aprobarea modelelor ∫i con˛inutului formularelor utilizate Ón activitatea
de inspec˛ie fiscal„
Œn temeiul 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 prezentul ordin.

ce

fiz
i

or

el

an

rs
o

pe

a

ite

ra

1. La articolul 1 alineatul (1), prima liniu˛„ a punctului 5
va avea urm„torul cuprins:
î5. — Proces-verbal de constatare a contraven˛iilor —
formular cu regim special de Ónseriere ∫i numerotare —
anexa nr. 5a);“.

albastru — exemplarul 1, ro∫u — exemplarul 2, verde —
exemplarul 3.
..............................................................................................
6. Circul„:
— un exemplar (ro∫u) la Administra˛ia Fondului pentru
Mediu;
— un exemplar (verde) la contribuabil;
— un exemplar (albastru), dup„ caz, Óntocmit Ón situa˛ia
Ón care sunt consemnate elementele constitutive ale unei
infrac˛iuni prev„zute de legea penal„ sau sunt consemnate
fapte a c„ror verificare a fost solicitat„ de organele abilitate
ale statului, se va Ónainta organelor de cercetare penal„
sau institu˛iei care a solicitat verificarea.
7. Se arhiveaz„:
— un exemplar (ro∫u) la raportul de inspec˛ie
fiscal„/procesul-verbal de control.“

tu

Art. I. — Ordinul ministrului mediului ∫i gospod„ririi
apelor nr. 657/2006 pentru aprobarea modelelor ∫i
con˛inutului formularelor utilizate Ón activitatea de inspec˛ie
fiscal„, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 702 din 16 august 2006, se modific„ ∫i se completeaz„
dup„ cum urmeaz„:
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2. La articolul 1 alineatul (1), prima liniu˛„ a punctului 7
va avea urm„torul cuprins:
î7. — Proces-verbal de sigilare/desigilare — formular cu
regim special de Ónseriere ∫i numerotare — anexa nr. 7a);“.
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3. Articolul 5 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 5. — Formularele se emit de Administra˛ia Fondului
pentru Mediu, prin personalul de specialitate, precum ∫i
prin intermediul aplica˛iilor informatice utilizate Ón cadrul
institu˛iei, conform modelelor prezentate Ón anexe, cu
excep˛ia formularelor cu regim special.“

D

4. Dup„ articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51,
cu urm„torul cuprins:
îArt. 5 1. — Formularele cu regim special, ale c„ror
modele sunt prezentate Ón anexele 5a) ∫i 7a), se tip„resc
prin unit„˛i specializate, pe baza comenzilor primite din
partea Administra˛iei Fondului pentru Mediu.“
5. Punctele 3, 6 ∫i 7 ale anexei nr. 5c) îCaracteristicile
de tip„rire, modul de difuzare, utilizare ∫i p„strare a
formularului
«Proces-verbal
de
constatare
a
contraven˛iilor»“ vor avea urm„torul cuprins:
î3. Caracteristici de tip„rire: Formular cu regim special
de Ónseriere ∫i de numerotare, tip„rit pe o singur„ fa˛„, Ón
blocuri a c‚te 150 de file, formate din 50 de seturi cu c‚te
3 file numerotate cu acela∫i num„r, Ón culori diferite:

6. Punctele 3, 6 ∫i 7 ale anexei nr. 7c) îCaracteristicile
de tip„rire, modul de difuzare, utilizare ∫i p„strare a
formularului «Proces-verbal de sigilare/desigilare»“ vor
avea urm„torul cuprins:
î3. Caracteristici de tip„rire: Formular cu regim special
de Ónseriere ∫i de numerotare, tip„rit pe ambele fe˛e, Ón
blocuri a c‚te 100 de file, formate din 50 de seturi cu c‚te
dou„ file numerotate cu acela∫i num„r, Ón culori diferite:
ro∫u — exemplarul 1, verde — exemplarul 2.
..............................................................................................
6. Circul„:
— un exemplar (ro∫u) la organul fiscal care efectueaz„
inspec˛ia fiscal„/controlul;
— un exemplar (verde) la contribuabilul supus inspec˛iei
fiscale/controlului sau la de˛in„torul legal al incintei sigilate.
7. Se arhiveaz„:
— un exemplar (ro∫u) la raportul de inspec˛ie
fiscal„/procesul-verbal de control“.
Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Bucure∫ti, 14 decembrie 2006.
Nr. 1.365.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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MINISTERUL S√N√T√ﬁII PUBLICE
Nr. 1.806 din 29 decembrie 2006
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COMISIA NAﬁIONAL√ PENTRU CONTROLUL
ACTIVIT√ﬁILOR NUCLEARE
Nr. 321 din 9 noiembrie 2006

ORDIN
privind completarea Ordinului ministrului s„n„t„˛ii ∫i familiei ∫i al pre∫edintelui Comisiei Na˛ionale
pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare nr. 285/79/2002 pentru aprobarea Normelor
privind radioprotec˛ia persoanelor Ón cazul expunerilor medicale la radia˛ii ionizante

ce

Œn baza prevederilor art. 7 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului S„n„t„˛ii Publice, cu modific„rile ulterioare,
Ón baza art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desf„∫urarea Ón siguran˛„, reglementarea, autorizarea ∫i controlul
activit„˛ilor nucleare, republicat„,
Ón temeiul art. 2 alin. (2) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare
∫i func˛ionare a Comisiei Na˛ionale pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare, cu modific„rile ulterioare,
Ón conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic„ legislativ„ pentru
elaborarea actelor normative, republicat„,
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îArt. 4. — Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului
97/43/Euratom din 30 iunie 1997 privind protec˛ia s„n„t„˛ii
persoanelor Ómpotriva pericolelor pe care le prezint„
radia˛iile ionizante rezultate din expunerea Ón scopuri
medicale ∫i de abrogare a Directivei 84/466/Euratom,
publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene
(JOCE) nr. L 180 din 9 iulie 1997.“
Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
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Art. I. — Ordinul ministrului s„n„t„˛ii ∫i familiei ∫i al
pre∫edintelui Comisiei Na˛ionale pentru Controlul Activit„˛ilor
Nucleare nr. 285/79/2002 pentru aprobarea Normelor
privind radioprotec˛ia persoanelor Ón cazul expunerilor
medicale la radia˛ii ionizante, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 446 din 25 iunie 2002, se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
— Dup„ articolul 3 se introduce un nou articol,
articolul 4, cu urm„torul cuprins:
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ministrul s„n„t„˛ii publice ∫i pre∫edintele Comisiei Na˛ionale pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare emit
urm„torul ordin:

p. Pre∫edintele Comisiei Na˛ionale
pentru Controlul Activit„˛ilor Nucleare,
Anton Iuliu Demetriu Coroianu
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Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu

D

MINISTERUL MEDIULUI ™I GOSPOD√RIRII APELOR

ORDIN
privind modificarea ∫i completarea Ordinului ministrului mediului ∫i gospod„ririi apelor
nr. 658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate Ón domeniul colect„rii crean˛elor
la Fondul pentru mediu
Œn temeiul 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 prezentul ordin.
Art. I. — Ordinul ministrului mediului ∫i gospod„ririi
apelor nr. 658/2006 pentru aprobarea modelelor
formularelor utilizate Ón domeniul colect„rii crean˛elor la
Fondul pentru mediu, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 728 din 25 august 2006, se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:

1. Punctele 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23 ∫i 24 ale
articolului 1 vor avea urm„torul cuprins:
î5. Proces-verbal de sechestru asigur„tor pentru bunuri
mobile ∫i anexa la procesul-verbal de sechestru asigur„tor —
formular cu regim special de Ónseriere ∫i de numerotare;

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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4. Punctele 3, 6 ∫i 7 ale punctului II din formularul 6 din
anex„ vor avea urm„torul cuprins:
î3. Caracteristici de tip„rire: Formular cu regim special
de Ónseriere ∫i de numerotare, tip„rit pe ambele fe˛e, Ón
blocuri a c‚te 150 de file, formate din 50 de seturi cu c‚te
3 file numerotate cu acela∫i num„r, Ón culori diferite:
albastru — exemplarul 1, ro∫u — exemplarul 2, verde —
exemplarul 3.
6. Circul„:
— un exemplar (verde) la debitor;
— un exemplar (albastru) la Biroul de carte funciar„.
7. Se arhiveaz„: un exemplar (ro∫u) la dosarul de
executare.“
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5. Punctele 3, 6 ∫i 7 ale punctului II din formularul 7 din
anex„ vor avea urm„torul cuprins:
î3. Caracteristici de tip„rire: Formular cu regim special
de Ónseriere ∫i de numerotare, tip„rit pe o singur„ fa˛„, Ón
blocuri a c‚te 100 de file, formate din 50 de seturi cu c‚te
dou„ file numerotate cu acela∫i num„r, Ón culori dferite:
albastru — exemplarul 1, ro∫u — exemplarul 2.
...............................................................................................
6. Circul„:
— un exemplar (albastru) la Compartimentul juridic.
7. Se arhiveaz„: un exemplar (ro∫u) la dosarul de
executare.“
6. Punctele 3, 5, 6 ∫i 7 ale punctului III din formularul 12
din anex„ vor avea urm„torul cuprins:
î3. Caracteristici de tip„rire: Procesul-verbal se tip„re∫te
pe ambele fe˛e, iar anexa se tip„re∫te pe o singur„ fa˛„.
Formular cu regim special de Ónseriere ∫i de numerotare,
tip„rit pe ambele fe˛e, Ón blocuri a c‚te 150 de file, formate
din 50 de seturi cu c‚te 3 file numerotate cu acela∫i
num„r, Ón culori diferite: albastru — exemplarul 1, ro∫u —
exemplarul 2, verde — exemplarul 3.
..............................................................................................
5. Se Óntocme∫te: Ón 3 exemplare de organul de
executare
6. Circul„:
— un exemplar (verde) la debitor;
— un exemplar (albastru) la custode (dac„ este cazul).
7. Se arhiveaz„: un exemplar (ro∫u) la dosarul de
executare.“
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6. Proces-verbal de sechestru asigur„tor pentru bunuri
imobile — formular cu regim special de Ónseriere ∫i de
numerotare;
7. Proces-verbal de constatare a Ómplinirii termenului de
prescrip˛ie a dreptului de a cere executarea silit„ —
formular cu regim special de Ónseriere ∫i de numerotare;
................................................................................................
12. Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile ∫i
anexa la procesul-verbal de sechestru — formular cu regim
special de Ónseriere ∫i de numerotare;
13. Proces-verbal de sechestru pentru bunuri imobile —
formular cu regim special de Ónseriere ∫i de numerotare;
14. Proces-verbal de instituire a administratorului
sechestru — formular cu regim special de Ónseriere ∫i de
numerotare;
15. Proces-verbal de predare-primire — formular cu
regim special de Ónseriere ∫i de numerotare;
..............................................................................................
18. Proces-verbal de licita˛ie pentru bunuri mobile —
formular cu regim special de Ónseriere ∫i de numerotare;
19. Proces-verbal de licita˛ie pentru bunuri imobile sau
pentru ansamblu de bunuri — formular cu regim special de
Ónseriere ∫i de numerotare;
...............................................................................................
22. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silit„ —
formular cu regim special de Ónseriere ∫i de numerotare;
23. Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea
sumei rezultate din executare silit„ — formular cu regim
special de Ónseriere ∫i de numerotare;
24. Proces-verbal de constatare a insolvabilit„˛ii —
formular cu regim special de Ónseriere ∫i de numerotare.“
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2. Articolul 3 va avea urm„torul cuprins:
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îArt. 3. — Formularele cu regim special, ale c„ror
modele sunt prezentate la cap. 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18,
19, 20, 21, 22, 23 ∫i 24 din anex„, se tip„resc prin unit„˛i
specializate, pe baza comenzilor primite din partea
Administra˛iei Fondului pentru Mediu.“
3. Punctele 3, 5, 6 ∫i 7 ale punctului III din formularul 5
din anex„ vor avea urm„torul cuprins:
î3. Caracteristici de tip„rire: Procesul-verbal se tip„re∫te
pe ambele fe˛e, iar anexa se tip„re∫te pe o singur„ fa˛„.
Formular cu regim special de Ónseriere ∫i de numerotare,
tip„rit pe ambele fe˛e, Ón blocuri a c‚te 150 de file, formate
din 50 de seturi cu c‚te 3 file numerotate cu acela∫i
num„r, Ón culori diferite: albastru — exemplarul 1, ro∫u —
exemplarul 2, verde — exemplarul 3.
..........................................................................................
5. Se Óntocme∫te Ón 3 exemplare de organul de
executare.
6. Circul„:
— un exemplar (verde) la debitor;
— un exemplar (albastru) la custode (dac„ este cazul).
7. Se arhiveaz„: un exemplar (ro∫u) la dosarul de
executare.“

7. Punctele 3, 6 ∫i 7 ale punctului II din formularul 13
din anex„ vor avea urm„torul cuprins:
î3. Caracteristici de tip„rire: Formular cu regim special
de Ónseriere ∫i de numerotare, tip„rit pe ambele fe˛e, Ón
blocuri a c‚te 150 de file, formate din 50 de seturi cu c‚te
3 file numerotate cu acela∫i num„r, Ón culori diferite:
albastru — exemplarul 1, ro∫u — exemplarul 2, verde —
exemplarul 3.
...............................................................................................
6. Circul„:
— un exemplar (verde) la debitor;
— un exemplar (albastru) la Biroul de carte funciar„.
7. Se arhiveaz„: un exemplar (ro∫u) la dosarul de
executare.“
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8. Punctele 3, 6 ∫i 7 ale punctului II din formularul 14
din anex„ vor avea urm„torul cuprins:
î3. Caracteristici de tip„rire: Formular cu regim special
de Ónseriere ∫i de numerotare, tip„rit pe ambele fe˛e, Ón
blocuri a c‚te 150 de file, formate din 50 de seturi cu c‚te
3 file numerotate cu acela∫i num„r, Ón culori diferite:
albastru — exemplarul 1, ro∫u — exemplarul 2, verde —
exemplarul 3.
...............................................................................................
6. Circul„:
— un exemplar (verde) la debitor;
— un exemplar (albastru) la administratorul sechestru.
7. Se arhiveaz„: un exemplar (ro∫u) la dosarul de
executare.“

6. Circul„:
—
un
exemplar
(albastru)
la
adjudecatar
(sau reprezentantul s„u legal);
— un exemplar (verde) la debitor.
7. Se arhiveaz„: un exemplar (ro∫u) la dosarul de
executare.“
12. Punctele 3, 6 ∫i 7 ale punctului II din formularul 22
din anex„ vor avea urm„torul cuprins:
î3. Caracteristici de tip„rire: Formular cu regim special
de Ónseriere ∫i de numerotare, tip„rit pe o singur„ fa˛„, Ón
blocuri a c‚te 100 de file, formate din 50 de seturi cu c‚te
dou„ file numerotate cu acela∫i num„r, Ón culori diferite:
ro∫u — exemplarul 1, verde — exemplarul 2.
...............................................................................................
6. Circul„: un exemplar (verde) la debitor.
7. Se arhiveaz„: un exemplar (ro∫u) la dosarul de
executare.“

ce

9. Punctele 3, 6 ∫i 7 ale punctului II din formularul 15
din anex„ vor avea urm„torul cuprins:
î3. Caracteristici de tip„rire: Formular cu regim special
de Ónseriere ∫i de numerotare, tip„rit pe o singur„ fa˛„, Ón
blocuri a c‚te 100 de file, formate din 50 de seturi cu c‚te
dou„ file numerotate cu acela∫i num„r, Ón culori diferite:
albastru — exemplarul 1, ro∫u — exemplarul 2.
...............................................................................................
6. Circul„: un exemplar (albastru) la unitatea pentru
v‚nzare Ón regim de consigna˛ie.
7. Se arhiveaz„: un exemplar (ro∫u) la dosarul de
executare.“
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13. Punctele 3, 5, 6 ∫i 7 ale punctului II din formularul 23
din anex„ vor avea urm„torul cuprins:
î3. Caracteristici de tip„rire: Formular cu regim special
de Ónseriere ∫i de numerotare, tip„rit pe ambele fe˛e, Ón
blocuri a c‚te 150 de file, formate din 50 de seturi cu c‚te
3 file numerotate cu acela∫i num„r, Ón culori diferite:
albastru — exemplarul 1, ro∫u — exemplarul 2, verde —
exemplarul 3.
..............................................................................................
5. Se Óntocme∫te: Ón 3 exemplare de organul de
executare.
6. Circul„:
— un exemplar (verde) la debitor;
— un exemplar (albastru) pentru creditorii care au
participat la executare sau care ∫i-au depus titlurile p‚n„
la data Óncheierii procesului-verbal.
7. Se arhiveaz„: un exemplar (ro∫u) la dosarul de
executare.“
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10. Punctele 3, 6 ∫i 7 ale punctului II din formularul 18
din anex„ vor avea urm„torul cuprins:
î3. Caracteristici de tip„rire: Formular cu regim special
de Ónseriere ∫i de numerotare, tip„rit pe ambele fe˛e, Ón
blocuri a c‚te 150 de file, formate din 50 de seturi cu c‚te
3 file numerotate cu acela∫i num„r, Ón culori diferite:
albastru — exemplarul 1, ro∫u — exemplarul 2, verde —
exemplarul 3.
................................................................................................
6. Circul„:
—
un
exemplar
(albastru)
la
adjudecatar
(sau reprezentantul s„u legal);
— un exemplar (verde) la debitor.
7. Se arhiveaz„: un exemplar (ro∫u) la dosarul de
executare.“
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14. Punctele 3, 6 ∫i 7 ale punctului II din formularul 24
din anex„ vor avea urm„torul cuprins:
î3. Caracteristici de tip„rire: Formular cu regim special
de Ónseriere ∫i de numerotare, tip„rit pe ambele fe˛e, Ón
blocuri a c‚te 100 de file, formate din 50 de seturi cu c‚te
dou„ file numerotate cu acela∫i num„r, Ón culori diferite:
ro∫u — exemplarul 1, verde — exemplarul 2.
..............................................................................................
6. Circul„:
— un exemplar (ro∫u) la organul de executare;
— un exemplar (verde) la contribuabil.
7. Se arhiveaz„: un exemplar (ro∫u) la dosarul de
executare.“
Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

11. Punctele 3, 6 ∫i 7 ale punctului II din formularul 19
din anex„ vor avea urm„torul cuprins:
î3. Caracteristici de tip„rire: Formular cu regim special
de Ónseriere ∫i de numerotare, tip„rit pe ambele fe˛e, Ón
blocuri a c‚te 150 de file, formate din 50 de seturi cu c‚te
3 file numerotate cu acela∫i num„r, Ón culori diferite:
albastru — exemplarul 1, ro∫u — exemplarul 2, verde —
exemplarul 3.
...............................................................................................

Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Bucure∫ti, 8 ianuarie 2007.
Nr. 15.
´
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MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 33/17.I.2007
RECTIFIC√RI
Œn cuprinsul Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 133/2006 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i
func˛ionarea Departamentului pentru Afaceri Europene, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, se face urm„toarea rectificare (care nu apar˛ine Redac˛iei îMonitorul Oficial“,
Partea I):
— la art. 13, Ón loc de literele b) ∫i c):
îb) Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.552/2004 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Secretariatului
permanent pentru afaceri europene, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 902 din 5 octombrie
2004.
c) Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.552/2004 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Secretariatului
permanent pentru afaceri europene, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 902 din 5 octombrie
2004.“
se va citi litera b), cu urm„torul cuprins:
îb) Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.552/2004 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Secretariatului
permanent pentru afaceri europene, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 902 din 5 octombrie 2004.“
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Œn cuprinsul anexei la Hot„r‚rea Guvernului nr. 348/2006 privind acordarea cet„˛eniei rom‚ne unor
persoane, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 265 din 23 martie 2006, cu modific„rile
ulterioare, se face urm„toarea rectificare (care nu apar˛ine Redac˛iei îMonitorul Oficial“, Partea I):
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— la nr. 17, Ón loc de îMustafa Yousef, fiul lui Mahmoud ∫i Mariam, n„scut la data de 19 august 1964 Ón
localitatea Amman...“ se va citi: îMustafa Yousef, fiul lui Mah’d ∫i Mariam, n„scut la data de 19 august 1964 Ón
localitatea Aqbat Jabr...“.
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Œn anexa la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.745/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli
curente ∫i de capital ale autorit„˛ilor administra˛iei publice locale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 984 din 8 decembrie 2006, se face urm„toarea rectificare (care nu apar˛ine Redac˛iei îMonitorul
Oficial“, Partea I):
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— la nr. crt. 19 îJude˛ul Harghita“, la coloana a II-a îUnitatea administrativ-teritorial„“, Ón loc de:
îBugetul propriu al jude˛ului Harghita“ se va citi: îOra∫ul B„lan“.
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