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DECIZII

ALE

CURﬁII

CONSTITUﬁIONALE

CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D E C I Z I A Nr. 93
din 13 februarie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 1 din Legea nr. 61/1991
pentru sanc˛ionarea faptelor de Ónc„lcare a unor norme de convie˛uire social„,
a ordinii ∫i lini∫tii publice
din Legea nr. 61/1991 contravin dispozi˛iilor art. 30 alin. (1)
din Constitu˛ie.
Judec„toria Zal„u apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima
punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
Guvernul apreciaz„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate
este neÓntemeiat„, Óntruc‚t libertatea de exprimare nu este
absolut„, ci poate fi supus„ unor restric˛ii, care trebuie s„
fie expres prev„zute de lege ∫i care s„ fie necesare
asigur„rii respect„rii drepturilor sau reputa˛iei altora,
salvgard„rii siguran˛ei na˛ionale, ordinii publice, s„n„t„˛ii
sau moralit„˛ii publice. Precizeaz„ c„ obliga˛ia cet„˛enilor
de a avea un comportament civic, moral ∫i responsabil, Ón
spiritul legilor ˛„rii ∫i al normelor de convie˛uire social„, nu
reprezint„ o Óngr„dire a dreptului constitu˛ional la liber„
exprimare, care trebuie s„ se exercite Ón anumite limite
prev„zute de lege.
Avocatul Poporului consider„ c„ textul de lege criticat
nu Óncalc„ prevederile constitu˛ionale referitoare la libertatea
de exprimare, ci stabile∫te m„surile legale ce se impun
atunci c‚nd normele de convie˛uire social„, ordinea ∫i
lini∫tea public„ sunt Ónc„lcate.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a prevederilor art. 1 din Legea nr. 61/1991 pentru
sanc˛ionarea faptelor de Ónc„lcare a unor norme de
convie˛uire social„, a ordinii ∫i lini∫tii publice, excep˛ie
ridicat„ de Aurel Chi∫ Ón Dosarul nr. 3.556/2006 al
Judec„toriei Zal„u.
La apelul nominal se constat„ lipsa p„r˛ilor, fa˛„ de care
procedura de citare a fost legal Óndeplinit„.
Cauza fiind Ón stare de judecat„, pre∫edintele acord„
cuv‚ntul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune
concluzii de respingere ca neÓntemeiat„ a excep˛iei de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1 din Legea
nr. 61/1991, consider‚nd c„ acestea nu instituie niciun fel
de restric˛ie Ón exercitarea dreptului la liber„ exprimare,
garantat de art. 30 alin. (1) din Constitu˛ie.
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Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Kozsokár Gábor
Petre Ninosu
Ion Predescu
Tudorel Toader
Antonia Constantin
Valentina B„rb„˛eanu
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av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 17 august 2006, pronun˛at„ Ón
Dosarul nr. 3.556/2006, Judec„toria Zal„u a sesizat Curtea
Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a
prevederilor art. 1 din Legea nr. 61/1991 pentru
sanc˛ionarea faptelor de Ónc„lcare a unor norme de
convie˛uire social„, a ordinii ∫i lini∫tii publice, excep˛ie
ridicat„ de Aurel Chi∫ Óntr-o cauz„ civil„ av‚nd ca obiect
solu˛ionarea pl‚ngerii formulate Ómpotriva unui proces-verbal
de contraven˛ie Óntocmit de un agent constatator din cadrul
Inspectoratului de Poli˛ie al municipiului Zal„u.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul
acesteia arat„ c„ Legea nr. 61/1991 are Ón vedere
sanc˛ionarea anumitor fapte s„v‚r∫ite pe domeniul public,
or, mitingul spontan la care au participat membrii
cooperatori asocia˛i nu s-a desf„∫urat pe domeniul public,
ci pe terenul proprietate privat„ a acestora. Sus˛ine c„ la
data edict„rii legii, îÓn concep˛ia legiuitorului (…)
proprietatea privat„ nu era pe deplin marcat„“, iar
interven˛ia poli˛iei f„r„ mandat pe o proprietate privat„ este
abuziv„, condi˛iile de interven˛ie nefiind bine definite de
lege. Precizeaz„ c„ Óntrunirea s-a constituit Ón baza
dreptului la liber„ exprimare, astfel Ónc‚t prevederile art. 1

C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
prevederile art. 1 din Legea nr. 61/1991 pentru sanc˛ionarea
faptelor de Ónc„lcare a unor norme de convie˛uire social„,
a ordinii ∫i lini∫tii publice, republicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 387 din 18 august 2000, care au
urm„torul cuprins:
— Art. 1: îPentru asigurarea climatului de ordine ∫i lini∫te
public„ necesar desf„∫ur„rii normale a activit„˛ii economice ∫i
social-culturale ∫i promovarea unor rela˛ii civilizate Ón via˛a
cotidian„, cet„˛enii sunt obliga˛i s„ aib„ un comportament civic,
moral ∫i responsabil, Ón spiritul legilor ˛„rii ∫i al normelor de
convie˛uire social„.“
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Œn opinia autorului excep˛iei de neconstitu˛ionalitate,
textul de lege criticat contravine dispozi˛iilor art. 30 alin. (1)
din Constitu˛ie care garanteaz„ dreptul la liber„ exprimare.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,
Curtea constat„ c„ autorul excep˛iei nu formuleaz„ o critic„
pertinent„ a textului de lege ce formeaz„ obiect al
excep˛iei. Sus˛inerea potrivit c„reia prevederile art. 1 din
Legea nr. 61/1991 ar nesocoti libertatea de exprimare
garantat„ la nivel constitu˛ional este nefondat„, Óntruc‚t
textul de lege criticat nu con˛ine nicio norm„ de natur„ s„
Ónfr‚ng„ exercitarea liber„ a acestui drept fundamental.
Dispozi˛ia criticat„ impune, Ón sarcina fiec„rui cet„˛ean,
obliga˛ia de a adopta un anumit comportament, stabilind ∫i
caracteristicile acestuia, ∫i anume s„ fie responsabil, bazat
pe moralitate, Ón conformitate cu spiritul legilor ˛„rii ∫i al
normelor de convie˛uire social„. Aceast„ exigen˛„ se

3

Ónscrie Ón coordonatele stabilite de art. 57 din Legea
fundamental„, referitor la exercitarea cu bun„-credin˛„ a
drepturilor ∫i libert„˛ilor constitu˛ionale, cu respectarea
drepturilor ∫i a libert„˛ilor celorlal˛i. Este evident c„
libertatea de exprimare trebuie s„ se subordoneze acestor
cerin˛e constitu˛ionale. Œn acest context, prevederile art. 1
din Legea nr. 61/1991 sunt Ón deplin acord cu dispozi˛iile
art. 30 alin. (1) din Constitu˛ie, invocate de autorul excep˛iei.
Œmprejurarea c„ fapta, care, Ón spe˛„, a fost sanc˛ionat„
contraven˛ional Ón temeiul legii men˛ionate, s-a petrecut sau
nu Ón public ori c„ locul de desf„∫urare al Óntrunirii se situa
pe domeniul public sau pe cel privat constituie aspecte de
fapt, pe care Curtea Constitu˛ional„ nu este competent„ s„
le analizeze Ón cadrul controlului de constitu˛ionalitate,
acestea intr‚nd Ón sfera de competen˛„ a instan˛elor
judec„tore∫ti.
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Pentru considerentele expuse, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al
art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
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Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 1 din Legea nr. 61/1991 pentru sanc˛ionarea faptelor
de Ónc„lcare a unor norme de convie˛uire social„, a ordinii ∫i lini∫tii publice, excep˛ie ridicat„ de Aurel Chi∫ Ón Dosarul
nr. 3.556/2006 al Judec„toriei Zal„u.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 13 februarie 2007.
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PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

Magistrat-asistent,
Valentina B„rb„˛eanu
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D E C I Z I A Nr. 121
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CURTEA CONSTITUﬁIONAL√

D

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 21 din Legea nr. 448/2006
privind protec˛ia ∫i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Kozsokár Gábor
Acsinte Gaspar
Petre Ninosu
Ion Predescu
Tudorel Toader
Antonia Constantin
Patricia Marilena Ionea

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

pre∫edinte
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
judec„tor
procuror
magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
a dispozi˛iilor art. 19 alin. (1) lit. g) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 102/1999 privind protec˛ia special„
∫i Óncadrarea Ón munc„ a persoanelor cu handicap,
excep˛ie ridicat„ de Ioan Rot„rescu Ón Dosarul
nr. 2.207/57/2006 al Cur˛ii de Apel Alba-Iulia — Sec˛ia
comercial„, de contencios administrativ ∫i fiscal.

La apelul nominal se prezint„ consilier juridic Daniela
Popescu, pentru partea Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii
Sociale ∫i Familiei. Lipsesc autorul excep˛iei ∫i partea
Guvernul Rom‚niei, fa˛„ de care procedura de citare este
legal Óndeplinit„.
Reprezentantul Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i
Familiei solicit„ respingerea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate
ca fiind inadmisibil„, Óntruc‚t Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 102/1999 a fost abrogat„.
Reprezentantul Ministerului Public arat„ c„, de∫i
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 102/1999 a fost
abrogat„, actul normativ abrogator, respectiv Legea
nr. 448/2006, a preluat Ón art. 21 reglementarea dreptului
pretins de autorul excep˛iei. Fa˛„ de acest text de lege,
arat„ c„ nu creeaz„ nicio discriminare Óntre beneficiarii
gratuit„˛ii la transport pe liniile urbane ∫i pune concluzii de
respingere a excep˛iei ca neÓntemeiat„.
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av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea nr. 11 din 3 noiembrie 2006, pronun˛at„
Ón Dosarul nr. 2.207/57/2006 Curtea de Apel Alba-Iulia —
Sec˛ia comercial„, de contencios administrativ ∫i fiscal a
sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 19 alin. (1) lit. g) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 102/1999 privind
protec˛ia special„ ∫i Óncadrarea Ón munc„ a persoanelor cu
handicap. Excep˛ia a fost ridicat„ de Ioan Rot„rescu Ón
cadrul unei ac˛iuni Ón contencios administrativ Óndreptate
Ómpotriva Guvernului Rom‚niei, prin care a solicitat
obligarea acestei institu˛ii s„ modifice textul de lege criticat.
Œn motivarea excep˛iei autorul acesteia sus˛ine c„,
av‚nd un handicap grav, are dreptul, potrivit dispozi˛iilor
legale criticate, la transport urban gratuit, dar acest drept i
se acord„ numai Ón localitatea unde Ó∫i are domiciliul sau
re∫edin˛a, iar, dac„ se deplaseaz„ Ón alte localit„˛i, este
discriminat fa˛„ de localnicii cu handicap, care beneficiaz„
de gratuitate.
Curtea de Apel Alba-Iulia — Sec˛ia comercial„, de
contencios administrativ ∫i fiscal apreciaz„ c„ excep˛ia
ridicat„ este neÓntemeiat„, Óntruc‚t dispozi˛iile legale
criticate nu creeaz„ discrimin„ri.
Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„
pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului,
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i formula
punctele de vedere cu privire la excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Avocatul Poporului apreciaz„ c„ dispozi˛iile legale
criticate sunt constitu˛ionale, pentru c„ se aplic„ Ón mod
egal tuturor persoanelor vizate de ipoteza normei, f„r„
discrimin„ri pe criterii arbitrare.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i
Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.

s„n„t„˛ii ∫i la instruire, adul˛ii cu handicap beneficiaz„ de
urm„toarele drepturi: […]
g) gratuitatea transportului urban cu mijloace de transport Ón
comun de suprafa˛„ ∫i cu metroul, pentru adul˛ii cu handicap
grav ∫i pentru asisten˛ii personali sau Ónso˛itorii acestora ∫i
pentru adul˛ii cu handicap accentuat, acordat„ pe baza unei
anchete sociale realizate de c„tre asistentul social din cadrul
compartimentului specializat al prim„riei Ón a c„rei raz„
teritorial„ Ó∫i are domiciliul sau re∫edin˛a adultul cu handicap;
modalitatea de acordare a gratuit„˛ii ∫i cuantumul acesteia se
stabilesc prin ordin comun al ministrului s„n„t„˛ii ∫i al
ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului, cu avizul
Ministerului Finan˛elor Publice, ce va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.“
Curtea constat„ c„, ulterior sesiz„rii sale, Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 102/1999 a fost abrogat„ prin
dispozi˛iile exprese ale art. 102 din Legea nr. 448/2006
privind protec˛ia ∫i promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 1.006 din 18 decembrie 2006. Actul abrogator
reglementeaz„, la r‚ndul s„u, Ón art. 21, dreptul pretins de
autorul excep˛iei, prev„z‚nd c„: î(1) Persoanele cu handicap
grav ∫i accentuat beneficiaz„ de gratuitate pe toate liniile la
transportul urban cu mijloace de transport Ón comun de
suprafa˛„ ∫i cu metroul.
(2) Beneficiaz„ de prevederile alin. (1) ∫i urm„toarele
persoane:
a) Ónso˛itorii persoanelor cu handicap grav, Ón prezen˛a
acestora;
b) Ónso˛itorii copiilor cu handicap accentuat, Ón prezen˛a
acestora;
c) Ónso˛itorii adul˛ilor cu handicap auditiv ∫i mintal accentuat,
Ón prezen˛a acestora, pe baza anchetei sociale realizate de
c„tre asistentul social din cadrul compartimentului specializat
al prim„riei Ón a c„rei raz„ teritorial„ Ó∫i are domiciliul sau
re∫edin˛a persoana cu handicap;
d) asisten˛ii personali ai persoanelor cu handicap grav;
e) asisten˛ii personali profesioni∫ti ai persoanelor cu
handicap grav sau accentuat.
(3) Legitima˛ia pentru transportul urban cu mijloace de
transport Ón comun de suprafa˛„ este valabil„ pe Óntregul
teritoriu al ˛„rii, fiind recunoscut„ de toate regiile de transport
local.
(4) Sumele aferente dreptului prev„zut la alin. (1) ∫i (2) se
asigur„ din bugetele locale.
(5) Modalitatea de acordare a gratuit„˛ii ∫i cuantumul
acesteia se stabilesc prin hot„r‚re a consiliilor locale.“
Prin urmare, av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 29 alin. (1)
din Legea nr. 47/1992, potrivit c„rora instan˛a de
contencios constitu˛ional se poate pronun˛a numai asupra
unei prevederi dintr-o lege sau ordonan˛„ Ón vigoare,
Curtea urmeaz„ s„ se pronun˛e asupra art. 21 din Legea
nr. 448/2006.
Œn opinia autorului excep˛iei, dispozi˛iile de lege criticate
Óncalc„ prevederile art. 16 alin. (1) din Constitu˛ie,
referitoare la egalitatea cet„˛enilor Ón fa˛a legii ∫i a
autorit„˛ilor publice, f„r„ privilegii ∫i f„r„ discrimin„ri.
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea
constat„ c„ nici reglementarea anterioar„ a dreptului la
gratuitate pentru transportul urban, cuprins„ Ón art. 19
alin. (1) lit. g) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 102/1999, ∫i nici textul actual al art. 21 din Legea
nr. 448/2005 nu instituie vreo discriminare Óntre diferi˛ii
beneficiari ai acestui drept, acesta acord‚ndu-se Ón
acelea∫i condi˛ii ∫i Ón acelea∫i limite tuturor persoanelor
care se afl„ Ón ipoteza textului de lege criticat.
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examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al
Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torulraportor, sus˛inerile p„r˛ii prezente, Ónscrisurile depuse la
dosar de autorul excep˛iei, concluziile procurorului,
dispozi˛iile de lege criticate, raportate la prevederile
Constitu˛iei, precum ∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine
urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie
dispozi˛iile art. 19 alin. (1) lit. g) din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 102/1999 privind protec˛ia special„ ∫i
Óncadrarea Ón munc„ a persoanelor cu handicap, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 310 din
30 iunie 1999, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 519/2002, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 555 din 29 iulie 2002, modificat„ ∫i
completat„ prin Legea nr. 343/2004, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 641 din 15 iulie 2004,
dispozi˛ii care au urm„torul con˛inut:
— Art. 19 alin. (1) lit. g): î(1) Œn vederea asigur„rii
dreptului la securitate social„, precum ∫i a dreptului la ocrotirea
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De altfel, Curtea constat„ c„ alin. (3) al art. 21 din
Legea nr. 448/2006 prevede Ón mod expres c„ îlegitima˛ia
pentru transportul urban cu mijloace de transport Ón comun de
suprafa˛„ este valabil„ pe Óntregul teritoriu al ˛„rii, fiind

5

recunoscut„ de toate regiile de transport local“, astfel c„
nemul˛umirea autorului, legat„ de faptul c„ nu beneficiaz„
de gratuitate ∫i Ón alte localit„˛i dec‚t cea de domiciliu sau
re∫edin˛„, nu mai este sus˛inut„.

Pentru considerentele expuse, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, al art. 1—3, al
art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

ce

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 21 din Legea nr. 448/2006 privind protec˛ia ∫i
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, excep˛ie ridicat„ de Ioan Rot„rescu Ón Dosarul nr. 2.207/57/2006 al Cur˛ii
de Apel Alba-Iulia — Sec˛ia comercial„, de contencios administrativ ∫i fiscal.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 15 februarie 2007.
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ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 448/2006 privind protec˛ia
∫i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
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Av‚ndu-se Ón vedere necesitatea adopt„rii Ón regim de urgen˛„ a unor interven˛ii legislative la Legea nr. 448/2006
privind protec˛ia ∫i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap pentru a preÓnt‚mpina posibilitatea unor interpret„ri
diferite ∫i a elimina arbitrariul,
˛in‚nd seama de importan˛a deosebit„ a categoriei de persoane ale c„ror drepturi sunt reglementate, precum ∫i
de faptul c„ neadoptarea de m„suri imediate, pe calea ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului, ar conduce la afectarea
intereselor persoanelor cu handicap, elemente care vizeaz„ interesul public ∫i constituie situa˛ii de urgen˛„,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. I. — Legea nr. 448/2006 privind protec˛ia ∫i
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.006 din
18 decembrie 2006, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„
cum urmeaz„:
1. Articolul 10 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 10. — Persoanele cu handicap beneficiaz„ de
asisten˛„ medical„ gratuit„, inclusiv de medicamente
gratuite, at‚t pentru tratamentul ambulatoriu, c‚t ∫i pe
timpul spitaliz„rii, Ón cadrul sistemului de asigur„ri sociale
de s„n„tate, Ón condi˛iile stabilite prin contractul-cadru.“
2. La articolul 11 alineatul (1), litera a) va avea
urm„torul cuprins:
îa) dispozitive medicale gratuite Ón ambulatoriu, conform
listei ∫i Ón condi˛iile prev„zute Ón Contractul-cadru privind
condi˛iile acord„rii asisten˛ei medicale Ón cadrul sistemului
asigur„rilor sociale de s„n„tate ∫i a normelor sale de
aplicare.“

3. Articolul 12 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 12. — (1) Persoana care are Ón Óngrijire,
supraveghere ∫i Óntre˛inere un copil cu handicap
beneficiaz„, dup„ caz, de urm„toarele drepturi:
a) concediu ∫i indemniza˛ie pentru cre∫terea copilului cu
handicap sau, dup„ caz, stimulent lunar, p‚n„ la Ómplinirea
de c„tre acesta a v‚rstei de 3 ani, Ón condi˛iile de
acordare prev„zute de Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 148/2005 privind sus˛inerea familiei Ón vederea cre∫terii
copilului, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 7/2007, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
b) concediu ∫i o indemniza˛ie pentru cre∫terea copilului
cu handicap Ón cuantum de 450 lei, pentru copilul cu
handicap cu v‚rsta cuprins„ Óntre 3 ∫i 7 ani;
c) program de lucru redus la 4 ore pentru p„rintele care
are Ón Óngrijire copilul cu handicap grav sau accentuat,
p‚n„ la Ómplinirea de c„tre acesta a v‚rstei de 18 ani, la
solicitarea p„rintelui;
d) concedii medicale, acordate Ón condi˛iile legii, pentru
Óngrijirea copilului cu handicap care necesit„ internare,
tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afec˛iuni
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prev„zute la alin. (3) se aplic„ prevederile art. 78 alin. (5)
lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
(5) Prevederile alin. (4) se aplic„ ∫i persoanelor care
beneficiaz„ de perioadele asimilate prev„zute la alin. (3) ∫i
care, Ón acela∫i timp, se afl„ Ón situa˛iile prev„zute la
art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
(6) Perioada Ón care o persoan„ beneficiaz„ de
drepturile prev„zute la art. 12 alin. (1) lit. b) 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 privind
concediile ∫i indemniza˛iile de asigur„ri sociale de s„n„tate,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 399/2006, cu modific„rile ulterioare.
(7) Œn situa˛ia prev„zut„ la alin. (6), 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„.
(8) Perioada concediului prev„zut la art. 12 alin. (1)
lit. b) constituie vechime Ón munc„ ∫i Ón serviciu, care se
are Ón vedere la stabilirea drepturilor ce se acord„ Ón
raport cu aceasta.“
5. Alineatul (3) al articolului 21 va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Legitima˛ia pentru transportul urban cu mijloace de
transport Ón comun de suprafa˛„ este valabil„ pe Óntregul
teritoriu al ˛„rii, fiind recunoscut„ de toate regiile de
transport local, ∫i este eliberat„ de direc˛iile generale de
asisten˛„ social„ ∫i protec˛ia copilului, costurile fiind
suportate din bugetele jude˛elor, respectiv ale sectoarelor
municipiului Bucure∫ti.“
6. Alineatele (1), (3), (5) ∫i (8) ale articolului 22 vor avea
urm„torul cuprins:
îArt. 22. — (1) Persoanele cu handicap grav beneficiaz„ de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu
orice tip de tren, Ón limita costului unui bilet la tren
accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru
transport fluvial, pentru 12 c„l„torii dus-Óntors pe an
calendaristic.
.........................................................................................
(3) Persoanele cu handicap accentuat beneficiaz„ de
gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip
de tren, Ón limita costului unui bilet la tren accelerat clasa
a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial,
pentru 6 c„l„torii dus-Óntors pe an calendaristic.
..........................................................................................
(5) Persoanele cu afec˛iuni renale care necesit„
hemodializ„ Ón alte localit„˛i dec‚t cele de domiciliu
beneficiaz„ de gratuitatea transportului interurban, la
alegere, cu orice tip de tren, Ón limita costului unui bilet la
tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele
pentru transport fluvial ∫i peste num„rul de c„l„torii
prev„zut, Ón func˛ie de recomandarea centrului de dializ„.
..........................................................................................
(8) Modalitatea de acordare a drepturilor prev„zute la
alin. (1)—(6) se stabile∫te prin hot„r‚re a Guvernului.“
7. Dup„ alineatul (3) al articolului 38 se introduce un
nou alineat, alineatul (4), cu urm„torul cuprins:
î(4) Contractul individual de munc„ al asistentului
personal Ónceteaz„ de drept Ón cazul decesului persoanei
cu handicap grav.“
8. La articolul 42 alineatul (4), litera c) va avea
urm„torul cuprins:
îc) persoanele cu handicap grav care sunt re˛inute,
arestate sau condamnate definitiv la o pedeaps„ privativ„
de libertate, pe perioada re˛inerii, arest„rii ori a deten˛iei.“
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intercurente, precum ∫i pentru recuperare/reabilitare, p‚n„
la Ómplinirea de c„tre copil a v‚rstei de 18 ani;
e) indemniza˛ie lunar„ pentru cre∫terea copilului cu
handicap, Ón cuantum de 450 lei, acordat„ persoanei cu
handicap care nu realizeaz„ alte venituri Ón afara celor
prev„zute la art. 57 alin. (4) lit. a), p‚n„ la Ómplinirea de
c„tre copil a v‚rstei de 3 ani;
f) indemniza˛ie lunar„ pentru cre∫terea copilului cu
handicap, Ón cuantum de 300 lei, acordat„ persoanei cu
handicap care nu realizeaz„ alte venituri Ón afara celor
prev„zute la art. 57 alin. (4) lit. a), pentru copilul cu v‚rsta
cuprins„ Óntre 3 ∫i 7 ani;
g) indemniza˛ie lunar„ pentru cre∫terea copilului cu
handicap, Ón cuantum de 300 lei, acordat„ persoanei care
nu Óndepline∫te condi˛iile prev„zute de Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 148/2005, aprobat„ cu modific„ri
∫i complet„ri prin Legea nr. 7/2007, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, p‚n„ la Ómplinirea de c„tre copil a
v‚rstei de 3 ani, iar pentru copilul cu v‚rsta cuprins„ Óntre
3 ∫i 7 ani un ajutor lunar Ón cuantum de 150 lei;
h) aloca˛ie lunar„ de plasament, acordat„ Ón condi˛iile
legii, Ón cuantum majorat cu 50%.
(2) Persoana cu handicap care are Ón Óngrijire,
supraveghere ∫i Óntre˛inere un copil ∫i care nu realizeaz„
alte venituri Ón afara celor prev„zute la art. 57 alin. (4)
lit. a) beneficiaz„ de indemniza˛ie pentru cre∫terea copilului
Ón cuantum de 450 lei p‚n„ la Ómplinirea de c„tre copil a
v‚rstei de 2 ani ∫i de un ajutor lunar pentru cre∫terea
copilului Ón cuantum de 150 lei pentru copilul cu v‚rsta
cuprins„ Óntre 2 ∫i 7 ani.
(3) De drepturile prev„zute la alin. (1) ∫i (2) beneficiaz„,
la cerere, unul dintre p„rin˛i, persoana 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.
(4) De drepturile prev„zute la alin. (1) lit. a)—g) ∫i la
alin. (2) nu pot beneficia persoanele care au Ón acela∫i
timp ∫i calitatea de asistent personal, pentru acela∫i copil,
ori Ón situa˛ia Ón care cel„lalt p„rinte este asistent personal
pentru acel copil.
(5) Plata drepturilor prev„zute la alin. (1) ∫i (2) se
asigur„, dup„ caz, de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei, sau din
bugetul Fondului na˛ional unic de asigur„ri sociale de
s„n„tate, potrivit legii.
(6) Cuantumul indemniza˛iilor ∫i ajutoarelor prev„zute la
alin. (1) lit. b), e) ∫i f) ∫i la alin. (2) se actualizeaz„ cu
indicele cre∫terii pre˛urilor de consum prin hot„r‚re a
Guvernului.“
4. Dup„ articolul 12 se introduce un nou articol,
articolul 121, cu urm„torul cuprins:
îArt. 121. — (1) Pe perioada Ón care se beneficiaz„ de
indemniza˛ia prev„zut„ la art. 12 alin. (1) lit. b), contribu˛ia
individual„ de asigur„ri sociale de s„n„tate se calculeaz„
prin aplicarea cotei prev„zute de lege asupra sumei
reprezent‚nd valoarea a de dou„ ori salariul de baz„
minim brut pe ˛ar„, garantat Ón plat„, ∫i se suport„ de la
bugetul de stat.
(2) Asupra dreptului prev„zut la art. 12 alin. (1) lit. b)
nu se datoreaz„ celelalte contribu˛ii sociale obligatorii
stabilite de lege.
(3) Perioada Ón care o persoan„ beneficiaz„ de
drepturile prev„zute la art. 12 alin. (1) lit. b) constituie
perioad„ asimilat„ stagiului de cotizare Ón vederea stabilirii
drepturilor de pensii prev„zute de Legea nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii ∫i alte drepturi de asigur„ri
sociale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(4) Œn vederea determin„rii punctajului anual necesar
stabilirii drepturilor de pensie Ón sistemul public, pentru
perioadele asimilate stagiului de cotizare Ón condi˛iile
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(10 2 ) Bugetul personal complementar prev„zut la
alin. (4) lit. b) nu este luat Ón calcul la stabilirea altor
drepturi ∫i obliga˛ii.“
15. Dup„ alineatul (11) al articolului 57 se introduce un
nou alineat, alineatul (12), cu urm„torul cuprins:
î(12) Drepturile restante aferente deciziilor emise ∫i
nepl„tite Ón anul 2006 pentru persoanele cu handicap
vizual, stabilite Ón baza Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 102/1999 privind protec˛ia special„ ∫i Óncadrarea Ón
munc„ a persoanelor cu handicap, aprobat„ cu modific„ri
∫i complet„ri prin Legea nr. 519/2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, se asigur„ ∫i se pl„tesc de c„tre
Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei prin
direc˛iile de munc„, solidaritate social„ ∫i familie jude˛ene,
respectiv a municipiului Bucure∫ti.“
Art. II. — (1) Drepturile prev„zute la art. 12 alin. (1)
lit. a), b), e), f) ∫i g) ∫i la alin. (2) din Legea nr. 448/2006,
cu modific„rile ∫i complet„rile aduse prin prezenta
ordonan˛„ de urgen˛„, se acord„, potrivit legii, dac„
cererea de acordare a acestora, Ónso˛it„ de documentele
doveditoare, se depune de c„tre persoana Óndrept„˛it„ Ón
termen de maximum 60 de zile de la aceast„ dat„,
indiferent de anul na∫terii copilului, dac„ acesta nu a
Ómplinit Ónc„ v‚rsta de 2, 3 ∫i, respectiv, 7 ani, dup„ caz.
(2) Procedura de acordare a drepturilor prev„zute la
art. 12 alin. (1) lit. b), e)—g) ∫i la alin. (2) din Legea
nr. 448/2006, cu modific„rile ∫i complet„rile aduse prin
prezenta ordonan˛„ de urgen˛„, se stabile∫te prin ordin al
ministrului muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei, Ón termen
de 30 de zile de la intrarea Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„.
Art. III. — Legea nr. 448/2006 privind protec˛ia ∫i
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.006 din
18 decembrie 2006, cu modific„rile ∫i complet„rile aduse
prin prezenta ordonan˛„ de urgen˛„, se va republica, dup„
aprobarea prin lege a prezentei ordonan˛e de urgen˛„,
d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.
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9. Alineatul (5) al articolului 50 va avea urm„torul
cuprins:
î(5) Centrele publice pentru persoane cu handicap se
Ónfiin˛eaz„ ∫i func˛ioneaz„ ca structuri f„r„ personalitate
juridic„, Ón subordinea consiliilor jude˛ene, respectiv a
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucure∫ti, Ón
structura direc˛iilor generale de asisten˛„ social„ ∫i protec˛ia
copilului, cu avizul ∫i sub Óndrumarea metodologic„ a
Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Persoanele cu Handicap.“
10. Dup„ alineatul (5) al articolului 50 se introduce un
nou alineat, alineatul (6), cu urm„torul cuprins:
î(6) Centrele private pentru persoanele cu handicap se
Ónfiin˛eaz„ ∫i func˛ioneaz„ ca structuri cu personalitate
juridic„, cu avizul ∫i sub Óndrumarea metodologic„ a
Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Persoanele cu Handicap.“
11. Alineatul (2) al articolului 53 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Finan˛area centrelor publice se face din bugetele
proprii ale jude˛elor, respectiv ale sectoarelor municipiului
Bucure∫ti, pe teritoriul c„rora func˛ioneaz„ acestea.“
12. Alineatul (2) al articolului 55 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Sumele necesare acord„rii drepturilor prev„zute la
alin. (1) se asigur„ din bugetele proprii ale jude˛elor,
respectiv ale sectoarelor municipiului Bucure∫ti, pe a c„ror
raz„ teritorial„ func˛ioneaz„ centrul.“
13. La articolul 57 alineatul (6), litera b) va avea
urm„torul cuprins:
îb) persoanele cu handicap care sunt re˛inute, arestate
sau condamnate definitiv la o pedeaps„ privativ„ de
libertate, pe perioada re˛inerii, arest„rii ori a deten˛iei;“.
14. Dup„ alineatul (10) al articolului 57 se introduc
dou„ noi alineate, alineatele (101) ∫i (102), cu urm„torul
cuprins:
î(101) Plata drepturilor prev„zute la alin. (1)—(5) se
realizeaz„ prin direc˛iile generale de asisten˛„ social„ ∫i
protec˛ia copilului jude˛ene, respectiv locale ale sectoarelor
municipiului Bucure∫ti.
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C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Persoanele cu Handicap,
Silviu George Didilescu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 7 martie 2007.
Nr. 14.

GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
privind unele m„suri pentru Ónt„rirea capacit„˛ii administrative a Rom‚niei Ón vederea Óndeplinirii
obliga˛iilor ce Ói revin Ón calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
Prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 1/2006 privind unele m„suri pentru Ónt„rirea capacit„˛ii administrative
a Rom‚niei pentru integrarea Ón Uniunea European„ au fost aprobate unele m„suri administrative necesare asigur„rii
capacit„˛ii de absorb˛ie ridicat„ a fondurilor comunitare.
Av‚ndu-se Ón vedere faptul c„ Ón perioada 2007—2009 Rom‚nia va fi beneficiara unor importante transferuri
financiare Ón cadrul politicii de coeziune a Uniunii Europene, se impune cu necesitate continuarea aplic„rii acestor m„suri
∫i Ón anul 2007, astfel Ónc‚t toate structurile responsabile cu integrarea Ón Uniunea European„ ∫i cu gestionarea fondurilor
comunitare s„ beneficieze de un num„r sporit de personal calificat.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Aplicarea termenelor destul de Óndelungate prev„zute Ón legisla˛ia na˛ional„ Ón vigoare la acest moment ar
conduce la Ónt‚rzieri Ón realizarea structurilor responsabile pentru Ónt„rirea capacit„˛ii administrative a Rom‚niei ∫i, implicit,
la Ónt‚rzieri Ón ceea ce prive∫te capacitatea de absorb˛ie a fondurilor comunitare.
Se impune astfel adoptarea, Ón regim de urgen˛„, a prezentului act normativ, care are drept scop consolidarea
capacit„˛ii administrative de gestionare a instrumentelor structurale, prin Ónt„rirea structurii de personal, cre‚ndu-se Ón
acest fel premisele Óndeplinirii angajamentelor Rom‚niei asumate ca stat membru al Uniunii Europene.
Œn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
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reprezentantul acesteia Ón comisia de concurs, Ón termen
de dou„ zile de la data primirii solicit„rii;
c) autoritatea sau institu˛ia public„ organizatoare a
concursului are obliga˛ia de a constitui comisia de concurs
∫i comisia de solu˛ionare a contesta˛iilor cu cel pu˛in
10 zile Ónainte de data sus˛inerii concursului;
d) autoritatea sau institu˛ia public„ Ón al c„rei stat de
func˛ii se afl„ postul scos la concurs are obliga˛ia de a
afi∫a la sediul s„u, precum ∫i, dup„ caz, de a publica Ón
pres„ ∫i, acolo unde exist„, pe pagina de internet, cu cel
pu˛in 10 zile Ónainte de data sus˛inerii concursului,
urm„toarele informa˛ii: denumirea institu˛iei, data organiz„rii
concursului, num„rul func˛iilor publice vacante pentru care
se organizeaz„ concursul ∫i datele de contact pentru
ob˛inerea de informa˛ii suplimentare;
e) candida˛ii depun la secretariatul comisiei de concurs
dosarul de concurs, Ón termen de 8 zile de la data
public„rii anun˛ului prev„zut la art. 2 alin. (1);
f) comisia de concurs are obliga˛ia de a selecta
dosarele de concurs, pe baza Óndeplinirii condi˛iilor de
participare la concurs, Ón termen de 24 de ore de la data
expir„rii termenului prev„zut la lit. e).
(2) Pentru func˛iile publice din cadrul compartimentelor
implicate Ón implementarea angajamentelor asumate prin
negocierile pentru aderarea Rom‚niei la Uniunea
European„, care necesit„ un nivel ridicat de cunoa∫tere a
unei limbi de circula˛ie interna˛ional„, poate fi stabilit„, la
solicitarea justificat„ a autorit„˛ii sau a institu˛iei publice ∫i
cu avizul Agen˛iei Na˛ionale a Func˛ionarilor Publici, o
prob„ de limb„ str„in„. Œn acest caz, modalitatea de
evaluare a probei se propune odat„ cu solicitarea avizului
de c„tre autoritatea sau institu˛ia public„ ∫i se aprob„ de
Agen˛ia Na˛ional„ a Func˛ionarilor Publici.
Art. 4. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„ se abrog„ prevederile art. 4 ∫i 5 din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 1/2006 privind
unele m„suri pentru Ónt„rirea capacit„˛ii administrative a
Rom‚niei pentru integrarea Ón Uniunea European„,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 90
din 31 ianuarie 2006.
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Art. 1. — Œn sensul prezentei ordonan˛e de urgen˛„, prin
posturi cu atribu˛ii Ón Óndeplinirea obliga˛iilor ce revin Rom‚niei
Ón calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene se
Ón˛elege:
a) posturile aferente structurilor cu sarcini privind
gestionarea fondurilor comunitare;
b) posturile din aparatul sistemului judiciar ∫i celelalte
categorii de personal din autorit„˛ile ∫i institu˛iile publice cu
atribu˛ii Ón implementarea angajamentelor asumate prin
Hot„r‚rea Guvernului nr. 231/2005 privind aprobarea
Strategiei na˛ionale anticorup˛ie pe perioada 2005—2007 ∫i
a Planului de ac˛iune pentru implementarea Strategiei
na˛ionale anticorup˛ie pe perioada 2005—2007 ∫i prin
Hot„r‚rea Guvernului nr. 232/2005 privind aprobarea
Strategiei de reform„ a sistemului judiciar pe perioada
2005—2007 ∫i a Planului de ac˛iune pentru implementarea
Strategiei de reform„ a sistemului judiciar pe perioada
2005—2007.
Art. 2. — (1) Prin derogare de la prevederile art. 51 din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul func˛ionarilor publici,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
condi˛iile de desf„∫urare a concursurilor pentru ocuparea
func˛iilor publice vacante prev„zute la art. 1 se public„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a III-a, cu cel pu˛in
10 zile Ónainte de data desf„∫ur„rii concursului.
(2) Ocuparea posturilor prev„zute la art. 1 se va face
Ón condi˛iile legii.
Art. 3. — (1) Procedura de organizare ∫i desf„∫urare a
concursurilor pentru posturile prev„zute la art. 1 este cea
stabilit„ prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.209/2003 privind
organizarea ∫i dezvoltarea carierei func˛ionarilor publici, cu
urm„toarele excep˛ii:
a) autorit„˛ile ∫i institu˛iile publice Ón ale c„ror state de
func˛ii se afl„ postul scos la concurs au obliga˛ia s„ solicite
avizul Agen˛iei Na˛ionale a Func˛ionarilor Publici cu cel
pu˛in 13 zile Ónainte de data sus˛inerii concursului;
b) Agen˛ia Na˛ional„ a Func˛ionarilor Publici are obliga˛ia
s„ emit„, Ón condi˛iile legii, avizul prev„zut la lit. a) ∫i s„
transmit„ numele, prenumele ∫i func˛ia de˛inut„ de

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul integr„rii europene,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 14 martie 2007.
Nr. 16.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar
Ón domeniul protec˛iei mediului
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene
(JOCE) nr. L 291/1983, modificat„ de Directiva Consiliului
nr. 91/692/CEE privind rapoartele de standardizare ∫i
ra˛ionalizare pentru implementarea anumitor directive
referitoare la mediu, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al
Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 377/1991;
e) Directiva Consiliului nr. 84/491/CEE privind valorile
limit„ ∫i obiectivele de calitate pentru evacu„rile de
hexaclorciclohexan, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al
Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 274/1984, modificat„
de Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE privind rapoartele de
standardizare ∫i ra˛ionalizare pentru implementarea anumitor
directive referitoare la mediu, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al
Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 377/1991;
f) Directiva Consiliului nr. 84/156/CEE privind valorile
limit„ ∫i obiectivele de calitate pentru evacu„rile de mercur
din alte sectoare dec‚t cele din industria de electroliz„ a
cloralcanilor, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor
Europene (JOCE) nr. L 74/1984, modificat„ de Directiva
Consiliului nr. 91/692/CEE privind rapoartele de standardizare
∫i ra˛ionalizare pentru implementarea anumitor directive
referitoare la mediu, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al
Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 377/1991;
g) Directiva Consiliului nr. 86/280/CEE privind valorile
limit„ ∫i obiectivele de calitate pentru evacu„rile anumitor
substan˛e periculoase incluse Ón Lista I din anexa la
Directiva 76/464/CEE, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al
Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 181/1986, modificat„
de Directiva Consiliului nr. 88/347/CEE privind valorile limit„
∫i obiectivele de calitate pentru desc„rcarea anumitor
substan˛e periculoase incluse Ón Lista I a anexei la
Directiva 76/464/CEE, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al
Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 158/1988, modificat„
de Directiva Consiliului nr. 90/415/CEE (anexa II), publicat„
Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene (JOCE)
nr. L 219/1990, p. 49—57, ∫i de Directiva Consiliului
nr. 91/692/CEE privind rapoartele de standardizare ∫i
ra˛ionalizare pentru implementarea anumitor directive
referitoare la mediu, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al
Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 377/1991.“
2. Dup„ articolul 3 din anex„ îProgram de eliminare
treptat„ a evacu„rilor, emisiilor ∫i pierderilor de substan˛e
prioritar periculoase“ se introduce un nou articol, articolul 31,
cu urm„torul cuprins:
îArt. 31. — (1) Autoritatea public„ central„ din domeniul
apelor va informa Comisia European„, la fiecare 3 ani,
asupra stadiului implement„rii prevederilor prezentei
hot„r‚ri, sub forma unui raport sectorial care va acoperi de
asemenea ∫i alte directive din domeniu.
(2) Raportul prev„zut la alin. (1) se realizeaz„ pe baza
unui chestionar sau a unei scheme elaborat/elaborate de
Comisia European„ ∫i transmis/transmise autorit„˛ii publice
centrale din domeniul apelor cu 6 luni Ónainte de Ónceputul
perioadei de raportare.
(3) Raportul va fi transmis Comisiei Europene Ón termen
de 9 luni de la Óncheierea perioadei de raportare de 3 ani.“
Art. III. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 964/2000 privind
aprobarea Planului de ac˛iune pentru protec˛ia apelor
Ómpotriva polu„rii cu nitra˛i proveni˛i din surse agricole,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 526
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Art. I. — Dup„ articolul 19 din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 543/2004 privind elaborarea ∫i punerea Ón aplicare a
planurilor ∫i programelor de gestionare a calit„˛ii aerului,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 393
din 4 mai 2004, se introduce men˛iunea privind
transpunerea normelor comunitare, cu urm„torul cuprins:
îPrezenta hot„r‚re transpune:
a) art. 7(1), art. 8(3), art. 8(4), art. 13(1) din Directiva
Consiliului nr. 96/62/CE privind evaluarea ∫i managementul
calit„˛ii aerului, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor
Europene (JOCE) nr. L 296/1996;
b) art. 3(1), art. 4(1), art. 5(1), art. 6, art. 8(2),
art. 12(1) din Directiva Consiliului nr. 99/30/CE privind
valorile limit„ pentru dioxid de sulf, dioxid de azot ∫i oxizi
de azot, particule Ón suspensie ∫i plumb Ón aerul
atmosferic, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor
Europene (JOCE) nr. L 163/1999;
c) art. 3(1), art. 4, art. 7(2), art. 10(1) din Directiva
Parlamentului European ∫i a Consiliului nr. 2000/69/CE
privind valorile limit„ pentru benzen ∫i monoxid de carbon
Ón aerul atmosferic, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al
Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 313/2000;
d) art. 3(3), art. 3(4), art. 7(2), art. 7(4), art. 15(1) din
Directiva Parlamentului European ∫i a Consiliului
nr. 2002/3/CE privind ozonul din aerul Ónconjur„tor,
publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene
(JOCE) nr. L 67/2002.“
Art. II. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 351/2005 privind
aprobarea Programului de eliminare treptat„ a evacu„rilor,
emisiilor ∫i pierderilor de substan˛e prioritar periculoase,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 428
din 20 mai 2005, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Dup„ articolul 2 se introduce men˛iunea privind
transpunerea normelor comunitare, cu urm„torul cuprins:
îPrezenta hot„r‚re transpune:
a) Directiva Consiliului nr. 80/68/CEE privind protec˛ia
apelor subterane Ómpotriva polu„rii cauzate de anumite
substan˛e periculoase, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al
Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 20/1980, modificat„
prin Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE privind
standardizarea ∫i ra˛ionalizarea rapoartelor asupra
implement„rii anumitor directive referitoare la mediu,
publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene
(JOCE) nr. L 377/1991;
b) Directiva 2006/11/CE privind poluarea cauzat„ de
anumite substan˛e periculoase evacuate Ón mediul acvatic
al Comunit„˛ii, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor
Europene (JOCE) nr. L 64/2006;
c) Directiva Consiliului nr. 82/176/CEE privind valorile
limit„ ∫i obiectivele de calitate pentru evacu„rile de mercur
din industria de electroliz„ a cloralcanilor, publicat„ Ón
Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene (JOCE)
nr. L 81/1982, modificat„ de Directiva Consiliului
nr. 91/692/CEE privind rapoartele de standardizare ∫i
ra˛ionalizare pentru implementarea anumitor directive
referitoare la mediu, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al
Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 377/1991;
d) Directiva Consiliului nr. 83/513/CEE privind valorile
limit„ ∫i obiectivele de calitate pentru evacu„rile de cadmiu,
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executare prev„zute de actele care fac obiectul procedurii
men˛ionate la art. 251 din Tratatul CE, publicat Ón Jurnalul
Oficial al Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 284/2003.“
2. Œn anexa la normele tehnice îPlan de ac˛iune privind
colectarea, epurarea ∫i evacuarea apelor uzate urbane“,
dup„ alineatul (2) al articolului 11 se introduc trei noi
alineate, alineatele (3)—(5), cu urm„torul cuprins:
î(3) Autoritatea competent„ Ón domeniu va monitoriza
desc„rc„rile din sta˛iile de epurare a apelor uzate urbane,
pentru a verifica conformarea cu prevederile prezentei
hot„r‚ri, Ón conformitate cu prevederile art. 10 din anexa
nr. 1.
(4) Informa˛iile colectate de autoritatea competent„ Ón
domeniu privind evacuarea apelor uzate urbane din sta˛iile
de epurare vor fi transmise autorit„˛ii publice centrale cu
atribu˛ii Ón domeniul gospod„ririi apelor ∫i protec˛iei mediului
Ón vederea realiz„rii unei baze de date. Datele din aceast„
baz„ vor fi puse la dispozi˛ia Comisiei Europene Ón termen
de 6 luni de la primirea unei solicit„ri Ón acest sens.
(5) Ghidurile privind monitorizarea evacu„rilor de ape
uzate urbane din sta˛iile de epurare ∫i monitorizarea
receptorilor naturali Ón care se evacueaz„ ape uzate
urbane vor fi elaborate Ón conformitate cu procedura
stabilit„ Ón cadrul Comitetului de implementare a directivei
privind epurarea apelor uzate urbane, care func˛ioneaz„ pe
l‚ng„ Comisia European„.“
3. Œn anexa la normele tehnice îPlan de ac˛iune privind
colectarea, epurarea ∫i evacuarea apelor uzate urbane“,
alineatul (2) al articolului 12 va avea urm„torul cuprins:
î(2) F„r„ a aduce atingere punerii Ón aplicare a
Directivei Consiliului nr. 90/313/CEE privind libertatea de
acces la informa˛iile privind mediul, autoritatea competent„
Ón domeniu va elabora ∫i publica, la fiecare 2 ani, rapoarte
de situa˛ie privind evacuarea apelor uzate urbane ∫i a
n„molului provenit din sta˛iile de epurare. Autoritatea
public„ central„ pentru protec˛ia mediului ∫i gospod„rirea
apelor va transmite aceste rapoarte Comisiei Europene
imediat dup„ publicare, Óncep‚nd cu anul 2007.“
4. Œn anexa la normele tehnice îPlan de ac˛iune privind
colectarea, epurarea ∫i evacuarea apelor uzate urbane“,
dup„ alineatul (2) al articolului 12 se introduc cinci noi
alineate, alineatele (3)—(7), cu urm„torul cuprins:
î(3) Autoritatea public„ central„ cu atribu˛ii Ón domeniul
gospod„ririi apelor ∫i protec˛iei mediului va furniza Comisiei
Europene toate informa˛iile relevante referitoare la metodele
de prelevare ∫i analiz„ aplicate.
(4) Autoritatea public„ central„ cu atribu˛ii Ón domeniul
gospod„ririi apelor ∫i protec˛iei mediului va stabili un
program na˛ional de implementare a directivei privind
epurarea apelor uzate urbane ∫i va furniza Comisiei
Europene informa˛ii reactualizate privind acest program, la
data de 30 iunie, la fiecare 2 ani.
(5) Metodele ∫i formatele de raportare care trebuie
adoptate pentru raportarea privind programele na˛ionale se
adopt„ de c„tre autoritatea public„ central„ cu atribu˛ii Ón
domeniul gospod„ririi apelor ∫i protec˛iei mediului, conform
procedurii stabilite Ón cadrul Comitetului pentru
implementarea directivei privind epurarea apelor uzate
urbane, care func˛ioneaz„ pe l‚ng„ Comisia European„.
(6) Autoritatea public„ central„ cu atribu˛ii Ón domeniul
gospod„ririi apelor ∫i protec˛iei mediului va mandata un
reprezentant Ón Comitetul pentru implementarea directivei
privind epurarea apelor uzate urbane, care func˛ioneaz„ pe
l‚ng„ Comisia European„.
(7) Autoritatea public„ central„ cu atribu˛ii Ón domeniul
gospod„ririi apelor ∫i protec˛iei mediului va comunica
Comisiei Europene textul principalelor dispozi˛ii de drept
intern pe care le adopt„ Ón domeniul reglementat de
directiva privind epurarea apelor uzate urbane.“
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din 25 octombrie 2000, cu modific„rile ulterioare, se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Dup„ articolul 3 se introduce men˛iunea privind
transpunerea normelor comunitare, cu urm„torul cuprins:
îPrezenta hot„r‚re transpune Directiva Consiliului
nr. 91/676/CEE privind protec˛ia apelor Ómpotriva polu„rii cu
nitra˛i proveni˛i din surse agricole, publicat„ Ón Jurnalul
Oficial al Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 375/1991.“
2. Dup„ alineatul (1) al articolului 3 din anex„ se
introduc dou„ noi alineate, alineatele (1 1 ) ∫i (1 2 ), cu
urm„torul cuprins:
î(11) Œn situa˛ia Ón care apele prev„zute la alin. (1) sunt
poluate de apele dintr-un stat membru care sunt drenate
direct sau indirect, autoritatea public„ central„ din domeniul
apelor poate notifica aceste fapte celuilalt stat membru,
precum ∫i Comisiei Europene.
(12) Statele membre implicate procedeaz„, acolo unde
este cazul, Ómpreun„ cu Comisia European„ la punerea de
acord necesar„ pentru identificarea surselor polu„rii ∫i a
m„surilor care se iau pentru protejarea apelor afectate, Ón
sensul asigur„rii conform„rii cu prevederile legale.“
3. Dup„ alineatul (2) al articolului 3 din anex„ se
introduce un nou alineat, alineatul (2 1 ), cu urm„torul
cuprins:
î(21) Autoritatea public„ central„ din domeniul apelor va
notifica Comisiei Europene zonele vulnerabile prev„zute la
alin. (2), Ón termen de 6 luni de la data ader„rii Rom‚niei
la Uniunea European„.“
4. Dup„ alineatul (3) al articolului 3 din anex„ se
introduce un nou alineat, alineatul (3 1 ), cu urm„torul
cuprins:
î(31) Autoritatea public„ central„ din domeniul apelor
notific„ Comisiei Europene lista cuprinz‚nd zonele
vulnerabile, revizuit„ ∫i/sau completat„ potrivit prevederilor
alin. (3), Ón termen de 6 luni de la data revizuirii ∫i/sau
complet„rii.“
5. Dup„ alineatul (2) al articolului 8 din anex„ se
introduc dou„ noi alineate, alineatele (3) ∫i (4), cu
urm„torul cuprins:
î(3) O dat„ la 4 ani, comisia constituit„ potrivit
prevederilor art. 2 din hot„r‚re va Óntocmi un raport Ón
conformitate cu prevederile anexei nr. 5, raport care va fi
Ónaintat Comisiei Europene.
(4) Raportul va fi transmis Comisiei Europene Ón termen
de 6 luni de la Óncheierea perioadei de raportare de 4 ani
cuprins„ Ón raport.“
6. Articolul 9 din anex„ va avea urm„torul cuprins:
îArt. 9. — Autoritatea public„ central„ pentru protec˛ia
mediului ∫i gospod„rirea apelor ∫i autoritatea public„
central„ pentru agricultur„, p„duri ∫i dezvoltare rural„ vor
adopta, prin ordin comun, regulamente, metodologii ∫i
proceduri necesare pentru implementarea prezentului plan
de ac˛iune.“
Art. IV. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 188/2002 pentru
aprobarea unor norme privind condi˛iile de desc„rcare Ón
mediul acvatic a apelor uzate, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 187 din 20 martie 2002, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Dup„ articolul 6 se introduce men˛iunea privind
transpunerea normelor comunitare, cu urm„torul cuprins:
îPrezenta hot„r‚re transpune Directiva Consiliului
nr. 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane,
publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene
(JOCE) nr. L 135/1991, modificat„ de Directiva Comisiei
nr. 98/15/CE privind c‚teva solicit„ri stabilite Ón anexa I la
Directiva Consiliului nr. 91/271/CEE, publicat„ Ón Jurnalul
Oficial al Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 67/1998, ∫i
de Regulamentul Parlamentului European ∫i al Consiliului
nr. 1882/2003/CE de adaptare la Decizia Consiliului
nr. 1999/468/CE a dispozi˛iilor privind comitetele care asist„
Comisia European„ Ón exercitarea competen˛elor de
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va fi transmis Comisiei Europene Ón termen de 9 luni de la
Óncheierea perioadei de raportare de 3 ani cuprinse Ón
raport.
Art. 16. — (1) Œn scopul aplic„rii prezentei hot„r‚ri,
autoritatea public„ central„ pentru protec˛ia mediului ∫i
gospod„rirea apelor furnizeaz„ Comisiei Europene informa˛ii
referitoare la:
a) apele desemnate conform art. 4, Óntr-o form„
sintetizat„;
b) revizuirea desemn„rii acestor ape, conform art. 4;
c) prevederile pentru stabilirea de noi parametri,
conform art. 10;
d) derog„rile de la valorile cuprinse Ón coloanele O ale
tabelului prev„zut Ón anexa nr. 1.
(2) Autoritatea public„ central„ pentru protec˛ia mediului
∫i gospod„rirea apelor transmite Comisiei Europene, la
cererea motivat„ a acesteia, orice informa˛ie necesar„
pentru aplicarea prezentei hot„r‚ri.“
Art. VI. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 201/2002 pentru
aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru
molu∫te, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 196 din 22 martie 2002, cu modific„rile
ulterioare, se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Dup„ articolul unic se introduce men˛iunea privind
transpunerea normelor comunitare, cu urm„torul cuprins:
îPrezenta hot„r‚re transpune Directiva Consiliului
nr. 79/923/CEE privind calitatea apelor pentru molu∫te,
publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene
(JOCE) nr. L 281/1979.“
2. Dup„ articolul 10 din anex„ se introduce un nou
articol, articolul 11, cu urm„torul cuprins:
îArt. 11. — (1) La fiecare 3 ani, autoritatea public„
central„ pentru protec˛ia mediului ∫i gospod„rirea apelor va
informa Comisia European„ asupra stadiului implement„rii
prevederilor acestei hot„r‚ri, sub forma unui raport sectorial
care va acoperi de asemenea ∫i alte directive din domeniu.
(2) Raportul prev„zut la alin. (1) se realizeaz„ pe baza
unui chestionar sau a unei scheme elaborat/elaborate de
Comisia European„ conform procedurii stabilite la art. 6 din
Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE. Acest chestionar sau
model se transmite autorit„˛ii publice centrale pentru
protec˛ia mediului ∫i gospod„rirea apelor cu 6 luni Ónainte
de Ónceputul perioadei de raportare. Raportul va fi transmis
Comisiei Europene Ón termen de 9 luni de la sf‚r∫itul
perioadei de raportare de 3 ani cuprinse Ón raport.“
Art. VII. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 100/2002 pentru
aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie s„ le
Óndeplineasc„ apele de suprafa˛„ utilizate pentru
potabilizare ∫i a Normativului privind metodele de m„surare
∫i frecven˛a de prelevare ∫i analiz„ a probelor din apele
de suprafa˛„ destinate producerii de ap„ potabil„, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 130 din
19 februarie 2002, cu modific„rile ulterioare, se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Dup„ articolul 4 se introduce un nou articol,
articolul 5, cu urm„torul cuprins:
îArt. 5. — (1) La fiecare 3 ani, autoritatea public„
central„ din domeniul apelor ∫i protec˛iei mediului va
informa Comisia European„ asupra stadiului implement„rii
prevederilor acestei hot„r‚ri, sub forma unui raport sectorial
care va acoperi de asemenea ∫i alte directive din domeniu.
(2) Raportul prev„zut la alin. (1) se realizeaz„ pe baza
unui chestionar sau a unei scheme elaborat/elaborate de
Comisia European„, Ón conformitate cu procedura stabilit„
la art. 6 din Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE. Acest
chestionar sau model va fi transmis autorit„˛ii publice
centrale din domeniul apelor ∫i protec˛iei mediului cu 6 luni
Ónainte de Ónceputul perioadei de raportare. Raportul va fi
transmis Comisiei Europene Ón termen de 9 luni de la
sf‚r∫itul perioadei de raportare de 3 ani cuprinse Ón raport.“
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5. La anexa nr. 3, dup„ alineatul (8) al articolului 4 se
introduc patru noi alineate, alineatele (8 1 )—(8 4 ), cu
urm„torul cuprins:
î(8 1) Œn cazuri excep˛ionale, datorate unor probleme
tehnice ∫i Ón sprijinul grupurilor de popula˛ie determinate
Ón func˛ie de considerente geografice, se poate prezenta o
cerere special„ din partea autorit„˛ii publice centrale cu
atribu˛ii Ón domeniul gospod„ririi apelor ∫i protec˛iei
mediului, adresat„ Comisiei Europene, pentru o prelungire
a termenului de conformare, dup„ caz.
(82) Cererea prev„zut„ la alin. (81) trebuie motivat„ Ón
mod corespunz„tor prin descrierea dificult„˛ilor tehnice
Ónt‚mpinate ∫i trebuie s„ propun„ un program de ac˛iune
cu un calendar corespunz„tor, prin care s„ se ating„
obiectivul stabilit prin prezenta hot„r‚re, calendar care va
fi inclus Ón programul na˛ional de implementare.
(83) Pot fi acceptate numai motive tehnice ∫i nu va fi
acceptat„ o perioad„ care s„ dep„∫easc„ data de
31 decembrie 2018.
(84) Comisia examineaz„ aceast„ cerere ∫i ia m„surile
corespunz„toare Ón concordan˛„ cu procedura stabilit„ Ón
cadrul Comitetului de implementare a directivei privind
epurarea apelor uzate urbane.“
6. La anexa nr. 3, articolul 9 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 9. — (1) Œn scopul protej„rii resurselor de ap„
Ómpotriva polu„rii:
a) se recomand„ folosirea apelor uzate ∫i/sau a
n„molurilor care con˛in nutrien˛i la fertilizarea ori la irigarea
terenurilor agricole sau silvice, cu acceptul de˛in„torilor
terenurilor respective ∫i cu avizul autorit„˛ilor competente Ón
domeniul Ómbun„t„˛irilor funciare. Œn func˛ie de natura
culturii, se va cere ∫i avizul inspectoratului teritorial de
s„n„tate public„;
b) este obligatorie asigurarea impermeabiliz„rii tuturor
depozitelor; eventualele exfiltra˛ii, precum ∫i apele din
precipita˛ii ce se scurg de la aceste depozite trebuie
colectate ∫i epurate astfel Ónc‚t acestea s„ corespund„
prevederilor prezentului normativ.
(2) Œn situa˛ia Ón care apele care apar˛in teritoriului
na˛ional sunt afectate negativ prin evacu„ri de ape uzate
urbane provenite de la un alt stat membru, autoritatea
public„ central„ cu atribu˛ii Ón domeniul gospod„ririi apelor
∫i protec˛iei mediului va notifica acel stat membru ∫i
Comisia European„.
(3) Statele membre implicate organizeaz„, dac„ este
cazul Ómpreun„ cu Comisia European„, ac˛iunile necesare
pentru identificarea evacu„rilor prev„zute la alin. (2) ∫i iau
m„surile necesare pentru a proteja apele care sunt
afectate, asigur‚nd astfel conformarea cu prevederile
legale.“
Art. V. — Dup„ articolul 14 din anexa la Hot„r‚rea
Guvernului nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind calitatea apelor de suprafa˛„ care necesit„ protec˛ie
∫i ameliorare Ón scopul sus˛inerii vie˛ii piscicole, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 196 din
22 martie 2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se
introduc dou„ noi articole, articolele 15 ∫i 16, cu urm„torul
cuprins:
îArt. 15. — (1) La fiecare 3 ani, autoritatea public„
central„ pentru protec˛ia mediului ∫i gospod„rirea apelor va
informa Comisia European„ asupra stadiului implement„rii
prevederilor acestei hot„r‚ri, sub forma unui raport sectorial
care va acoperi de asemenea ∫i alte directive din domeniu.
(2) Raportul prev„zut la alin. (1) se realizeaz„ pe baza
unui chestionar sau a unei scheme elaborat/elaborate de
Comisia European„ Ón conformitate cu procedura stabilit„
la art. 6 din Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE. Acest
chestionar sau model va fi transmis autorit„˛ii publice
centrale pentru protec˛ia mediului ∫i gospod„rirea apelor cu
6 luni Ónainte de Ónceputul perioadei de raportare. Raportul
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îArt. 51. — (1) Autoritatea competent„ pentru protec˛ia
mediului transmite anual Comisiei Europene un raport
privind luarea unor decizii de amendare a listei comunitare
a de∫eurilor.
(2) Raportul prev„zut la alin. (1) este elaborat pe baza
unor documente justificative puse la dispozi˛ie de c„tre
de˛in„torul de∫eului, Ón urma c„rora autoritatea public„
central„ pentru protec˛ia mediului poate lua decizia, Ón
situa˛ii excep˛ionale, c„ de∫eul specificat Óncadrat ca
periculos nu Óndepline∫te niciuna dintre propriet„˛ile
prev„zute Ón anexa nr. IE la Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 78/2000 privind regimul de∫eurilor, aprobat„
cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 426/2001, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, sau c„ de∫eul
specificat Óncadrat ca nepericulos Óndepline∫te una sau mai
multe dintre propriet„˛ile prev„zute Ón aceea∫i anex„.“
Art. XI. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 124/2003 privind
prevenirea, reducerea ∫i controlul polu„rii mediului cu
azbest, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 109 din 20 februarie 2003, cu modific„rile ulterioare, se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Dup„ articolul 18 se introduce un nou articol,
articolul 181, cu urm„torul cuprins:
îArt. 18 1 . — (1) Rom‚nia are obliga˛ia s„ notifice
Comisiei Europene metodele de prelevare a probelor ∫i de
determinare a cantit„˛ilor de azbest Ón mediu, Ómpreun„ cu
informa˛iile relevante necesare evalu„rii pertinente a acestor
metode.
(2) La intervale de 3 ani, Rom‚nia trebuie s„ transmit„
Comisiei Europene informa˛ii privind stadiul implement„rii
prevederilor prezentei hot„r‚ri, sub forma unui raport
sectorial care trebuie s„ acopere ∫i alte directive din
domeniu. Acest raport se Óntocme∫te pe baza unui
chestionar sau a unei scheme elaborat/elaborate de
Comisia European„ Ón conformitate cu procedura prev„zut„
la art. 6 din Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE.
Chestionarul sau schema se transmite statelor membre cu
6 luni Ónainte de Ónceputul perioadei de raportare. Raportul
va fi transmis Comisiei Europene Ón termen de 9 luni de la
sf‚r∫itul perioadei de raportare de 3 ani cuprinse Ón raport.
(3) Atunci c‚nd este necesar, av‚nd Ón vedere evolu˛ia
cuno∫tin˛elor Ón domeniul medical ∫i progresul tehnologic,
Comisia European„ trebuie s„ transmit„ Ón continuare
propuneri care au Ón vedere prevenirea ∫i reducerea
polu„rii datorate azbestului, Ón interesul protec˛iei s„n„t„˛ii
umane ∫i a mediului.“
2. Dup„ articolul 19 se introduce men˛iunea privind
transpunerea normelor comunitare, cu urm„torul cuprins:
îPrezenta hot„r‚re transpune Directiva Consiliului
nr. 87/217/CEE privind prevenirea ∫i reducerea polu„rii
mediului cu azbest, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al
Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 85/1987.“
Art. XII. — Actele normative prev„zute la art. I—IV ∫i la
art. VIII, cu modific„rile ∫i complet„rile aduse prin prezenta
hot„r‚re, se vor republica Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.
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2. Dup„ articolul 5 se introduce men˛iunea privind
transpunerea normelor comunitare, cu urm„torul cuprins:
îPrezenta hot„r‚re transpune urm„toarele acte
normative comunitare:
a) Directiva Consiliului nr. 75/440/CEE privind cerin˛ele
de calitate pentru apa de suprafa˛„ destinat„ prepar„rii
apei potabile Ón statele membre, publicat„ Ón Jurnalul
Oficial al Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 194/1975;
b) Directiva Consiliului nr. 79/869/CEE privind metodele
de m„surare ∫i frecven˛ele de prelevare ∫i analiz„ a apelor
de suprafa˛„ destinate prepar„rii apei potabile Ón statele
membre, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor
Europene (JOCE) nr. L 271/1979.“
Art. VIII. — Dup„ articolul 17 din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind
gestiunea ∫i controlul bifenililor policlorura˛i ∫i ale altor
compu∫i similari, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 131 din 28 martie 2000, cu modific„rile
ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 171, cu
urm„torul cuprins:
îArt. 171. — Autoritatea public„ central„ pentru protec˛ia
mediului transmite Comisiei Europene, Ón termen de un an
de la data ader„rii, un rezumat al inventarului na˛ional al
echipamentelor ∫i materialelor care con˛in compu∫i
desemna˛i.“
Art. IX. — Dup„ alineatul (1) al articolului 36 din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea
de∫eurilor, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 394 din 10 mai 2005, se introduc patru noi
alineate, alineatele (2)—(5), cu urm„torul cuprins:
î(2) Autoritatea public„ central„ pentru protec˛ia mediului
transmite Comisiei Europene, la intervale de 3 ani, raportul
privind stadiul implement„rii dispozi˛iilor prezentei hot„r‚ri.
(3) Raportul prev„zut la alin. (2) va fi elaborat pe baza
chestionarului sau a oric„rui alt format comunicat de
Comisia European„ Ón conformitate cu procedura prev„zut„
la art. 6 din Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE de
standardizare ∫i ra˛ionalizare a rapoartelor privind aplicarea
anumitor directive referitoare la mediu. Acest raport se va
transmite Comisiei Europene Ón termen de 9 luni de la
Óncheierea perioadei de raportare de 3 ani.
(4) Autoritatea competent„ pentru protec˛ia mediului
aduce la cuno∫tin˛a publicului raportul prev„zut la alin. (2),
Ón conformitate cu prevederile Hot„r‚rii Guvernului
nr. 878/2005 privind accesul publicului la informa˛ia privind
mediul, concomitent cu transmiterea acestuia c„tre Comisia
European„.
(5) Informa˛iile comunicate potrivit prevederilor alin. (3)
trebuie s„ includ„ date reprezentative care demonstreaz„
respectarea prevederilor prezentei hot„r‚ri.“
Art. X. — Dup„ articolul 5 din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 856/2002 privind eviden˛a gestiunii de∫eurilor ∫i pentru
aprobarea listei cuprinz‚nd de∫eurile, inclusiv de∫eurile
periculoase, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 659 din 5 septembrie 2002, se introduce un
nou articol, articolul 51, cu urm„torul cuprins:
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Contrasemneaz„:
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Departamentul pentru Afaceri Europene
Adrian Cioc„nea,
secretar de stat
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind autorit„˛ile competente responsabile cu aplicarea legisla˛iei din domeniul
protec˛iei consumatorilor ∫i cooperarea dintre autorit„˛ile na˛ionale Ón acest domeniu
Œn scopul asigur„rii aplic„rii Ón Rom‚nia, de la data ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„, a prevederilor
Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European ∫i al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea
dintre autorit„˛ile na˛ionale Óns„rcinate s„ asigure aplicarea legisla˛iei Ón materie de protec˛ie a consumatorului,
Ón temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 sunt cele prev„zute Ón
anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
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Prezenta hot„r‚re creeaz„ cadrul juridic necesar aplic„rii
directe, de la data ader„rii, a Regulamentului Consiliului
(CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European ∫i al
Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre
autorit„˛ile na˛ionale Óns„rcinate s„ asigure aplicarea
legisla˛iei Ón materie de protec˛ie a consumatorului, publicat
Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 364 din
9 decembrie 2004.

PRIM-MINISTRU

pe

Art. 1. — Prezenta hot„r‚re stabile∫te autorit„˛ile
competente responsabile cu aplicarea legisla˛iei din
domeniul protec˛iei consumatorilor Ón scopul Ónt„ririi
cooper„rii dintre autorit„˛ile cu atribu˛ii Ón aplicarea
legisla˛iei la nivel european Ón acest domeniu.
Art. 2. — (1) Se desemneaz„ Autoritatea Na˛ional„
pentru Protec˛ia Consumatorilor ca birou unic de leg„tur„
responsabil cu aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2006/2004.
(2) Autorit„˛ile competente s„ asigure aplicarea legisla˛iei
Ón domeniul protec˛iei consumatorilor Ón conformitate cu
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Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia Consumatorilor,
Marian Zlotea,
secretar de stat
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Bucure∫ti, 7 martie 2007.
Nr. 244.
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ANEX√

AUTORIT√ﬁILE NAﬁIONALE COMPETENTE

D

es

desemnate Ón conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European ∫i al Consiliului
din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autorit„˛ile na˛ionale Óns„rcinate s„ asigure aplicarea legisla˛iei
Ón materie de protec˛ie a consumatorului
Directive transpuse

1. Directiva 84/450/CEE a Consiliului
din 10 septembrie 1984 de apropiere
a actelor cu putere de lege ∫i a actelor
administrative din statele membre referitoare
la publicitatea Ón∫el„toare, publicat„
Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
nr. L 250 din 19 septembrie 1984, directiv„
consolidat„ prin Directiva 97/55/CE
a Parlamentului European ∫i a Consiliului
(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
nr. L 290 din 23 octombrie 1997)
2. Directiva 85/577/CEE a Consiliului din
20 decembrie 1985 privind protec˛ia
consumatorilor Ón cazul contractelor negociate
Ón afara spa˛iilor comerciale, publicat„
Ón Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L 372 din 31 decembrie 1985

Legisla˛ie na˛ional„

Autorit„˛i competente

Legea nr. 148/2000 privind publicitatea,
publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 359 din
2 august 2000, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare

Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia
Consumatorilor
Ministerul Finan˛elor Publice
Consiliul Na˛ional al Audiovizualului
Ministerul S„n„t„˛ii Publice

Ordonan˛a Guvernului nr. 106/1999
privind contractele Óncheiate Ón afara
spa˛iilor comerciale, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 431 din 31 august 1999,
aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 60/2002

Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia
Consumatorilor
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Directive transpuse

Legisla˛ie na˛ional„

Autorit„˛i competente

Legea nr. 289/2004 privind regimul
juridic al contractelor de credit pentru
consum destinate consumatorilor,
persoane fizice, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 611
din 6 iulie 2004

Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia
Consumatorilor
Banca Na˛ional„ a Rom‚niei

4. Directiva 89/552/CEE a Consiliului din
3 octombrie 1989 privind coordonarea
anumitor dispozi˛ii legale, de reglementare
∫i administrative ale statelor membre
cu privire la desf„∫urarea activit„˛ilor
de difuzare a programelor de televiziune,
publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L 298 din 17 octombrie 1989,
de la art. 10 la art. 21; directiva consolidat„
prin Directiva 97/36/CE a Parlamentului
European ∫i a Consiliului (Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene nr. L 202 din 30 iulie
1997)

Legea audiovizualului nr. 504/2002,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare

Consiliul Na˛ional al Audiovizualului

5. Directiva 90/314/CEE a Consiliului
din 13 iunie 1990 privind pachetele
de servicii pentru c„l„torii, vacan˛e
∫i circuite, publicat„ Ón Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene nr. L 158 din 23 iunie
1990

Ordonan˛a Guvernului nr. 107/1999
privind activitatea de comercializare
a pachetelor de servicii turistice,
publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 431 din
31 august 1999, aprobat„ cu modific„ri
∫i complet„ri prin Legea nr. 631/2001,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare

Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia
Consumatorilor
Autoritatea Na˛ional„ pentru Turism
din subordinea Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului

6. Directiva 93/13/CEE a Consiliului
din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive
Ón contractele Óncheiate cu consumatorii,
publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L 95 din 21 aprilie 1993,
directiva modificat„ prin Decizia Comisiei
2002/995/CE (Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L 353 din 30 decembrie 2002)

Legea nr. 193/2000 privind clauzele
abuzive din contractele Óncheiate Óntre
comercian˛i ∫i consumatori, republicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 1.014 din 20 decembrie
2006

Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia
Consumatorilor

7. Directiva 94/47/CE a Parlamentului European
∫i a Consiliului din 26 octombrie 1994
privind protec˛ia cump„r„torilor Ón ceea
ce prive∫te anumite aspecte ale contractelor
privind cump„rarea dreptului de folosin˛„
a bunurilor imobile Ón regim de indiviziune,
publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L 280 din 29 octombrie 1994

Legea nr. 282/2004 privind protec˛ia
dob‚nditorilor cu privire la unele
aspecte ale contractelor purt‚nd
asupra dob‚ndirii unui drept de
utilizare pe durat„ limitat„ a unor
bunuri imobiliare, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 580
din 30 iunie 2004

Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia
Consumatorilor

8. Directiva 97/7/CE a Parlamentului European
∫i a Consiliului din 20 mai 1997 privind
protec˛ia consumatorilor Ón cazul contractelor
la distan˛„, publicat„ Ón Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene nr. L 144 din
4 iunie 1997, directiva modificat„ prin
Directiva 2002/65/CE (Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene nr. 271 din 9 octombrie
2002)

Ordonan˛a Guvernului nr. 130/2000
privind protec˛ia consumatorilor
la Óncheierea ∫i executarea contractelor
la distan˛„, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 431
din 2 septembrie 2000, aprobat„
cu modific„ri prin Legea nr. 51/2003

Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia
Consumatorilor
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3. Directiva 87/102/CEE a Consiliului
din 22 decembrie 1986 de apropiere a actelor
cu putere de lege ∫i a actelor administrative
ale statelor membre privind creditul
de consum, publicat„ Ón Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene nr. L 42 din
12 februarie 1987, directiv„ consolidat„
prin Directiva 98/7/CE a Parlamentului
European ∫i a Consiliului(Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene nr. L 101
din 1 aprilie 1998)
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Directive transpuse

Legisla˛ie na˛ional„
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Autorit„˛i competente

Hot„r‚rea Guvernului nr. 947/2000
privind modalitatea de indicare
a pre˛urilor produselor oferite
consumatorilor spre v‚nzare, publicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 524 din 25 octombrie
2000

Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia
Consumatorilor

10. Directiva 1999/44/CE a Parlamentului
European ∫i a Consiliului din 25 mai 1999
privind anumite aspecte ale v‚nz„rii de bunuri
de consum ∫i garan˛iile conexe, publicat„
Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
nr. L 171 din 7 iulie 1999

Legea nr. 449/2003 privind v‚nzarea
produselor ∫i garan˛iile asociate
acestora, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 812 din
18 noiembrie 2003

Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia
Consumatorilor

11. Directiva 2000/31/CE a Parlamentului
European ∫i a Consiliului din 8 iunie 2000
privind anumite aspecte juridice ale serviciilor
societ„˛ii informa˛ionale, Ón special ale
comer˛ului electronic, pe pia˛a intern„
(îDirectiva privind comer˛ul electronic“),
publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L 178 din 17 iulie 2000

Legea nr. 365/2002 privind comer˛ul
electronic, republicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 959 din 29 noiembrie 2006

Autoritatea Na˛ional„ de Supraveghere
a Prelucr„rii Datelor cu Caracter Personal
Autoritatea Na˛ional„ pentru
Reglementare Ón Comunica˛ii ∫i
Tehnologia Informa˛iei
Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor

12. Directiva 2001/83/CE a Parlamentului
European ∫i a Consiliului din 6 noiembrie
2001 de instituire a unui cod comunitar
cu privire la medicamentele de uz uman,
publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L 311 din 28 noiembrie 2001.
De la art. 86 la 100, directiva consolidat„
prin Directiva 2004/27/CE (Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene nr. L 136
din 30 aprilie 2004)

Legea nr. 95/2006 privind reforma
Ón domeniul s„n„t„˛ii, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare

Ministerul S„n„t„˛ii Publice
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9. Directiva 98/6/CE a Parlamentului European
∫i a Consiliului din 16 februarie 1988
privind protec˛ia consumatorului prin indicarea
pre˛urilor produselor oferite consumatorilor,
publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L 80 din 18 martie 1998

Ordonan˛a Guvernului nr. 85/2004
privind protec˛ia consumatorilor
la Óncheierea ∫i executarea contractelor
la distan˛„ privind serviciile financiare,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 796 din
27 august 2004, aprobat„ prin Legea
nr. 399/2004

Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia
Consumatorilor

14. Regulamentul (CE) nr. 261/2004
al Parlamentului European ∫i al Consiliului
din 11 februarie 2004 de stabilire a unor
norme comune Ón materie de compensare
∫i de asisten˛„ a pasagerilor Ón
eventualitatea refuzului la Ómbarcare
∫i anul„rii sau Ónt‚rzierii prelungite a zborurilor
∫i de abrogare a Regulamentului (CEE)
nr. 295/91, publicat Ón Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene nr. L 46 din
17 februarie 2004

Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.912/2006
privind stabilirea unor m„suri pentru
asigurarea aplic„rii Regulamentului
(CE) nr. 261/2004 al Parlamentului
European ∫i al Consiliului din
11 februarie 2004, care stabile∫te reguli
comune privind compensarea ∫i
asisten˛a acordate pasagerilor Ón cazul
refuzului la Ómbarcare ∫i al anul„rii sau
Ónt‚rzierii zborurilor ∫i care abrog„
Regulamentul (CEE) nr. 295/91,
publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.050
din 29 decembrie 2006

Autoritatea Na˛ional„ pentru Protec˛ia
Consumatorilor
Ministerul Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului
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13. Directiva 2002/65/CE a Parlamentului
European ∫i a Consiliului din 23 septembrie
2002 privind comercializarea la distan˛„
a serviciilor financiare de consum ∫i de
modificare a Directivei Consiliului 90/619/CEE
∫i a directivelor 97/7/CE ∫i 98/27/CE,
publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L 271 din 9 octombrie 2002
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TARIFE
pentru publicarea unor acte Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei care se aplic„ Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2007
50 lei/pag. manuscris
50 lei/pag. manuscris
15
15
65
65

lei/anun˛
lei/anun˛ + 5 lei/r‚nd tabel
lei/pag. manuscris
lei/pag. manuscris

65 lei/pag. manuscris
80 lei/anun˛
65 lei/pag. manuscris
65 lei/pag. manuscris
65 lei/pag. manuscris
50 lei/pag. manuscris
50 lei/pag. manuscris
50 lei/pag. manuscris
50 lei/pag. manuscris
65 lei/pag. manuscris
5 lei/r‚nd tabel
31,5 lei/pag. manuscris
90 lei/pag. manuscris
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1. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I
1.1. Ordine ale mini∫trilor, preciz„ri, instruc˛iuni, criterii, norme metodologice emise de organe ale administra˛iei publice centrale ∫i de alte institu˛ii publice,
care nu sunt prev„zute de Constitu˛ie, republicat„, Ón art. 78, 100, 108, 115 ∫i 147
1.2. Deciziile pronun˛ate de Sec˛iile Unite ale Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie
2. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a III-a
2.1. Pierderi de acte, schimb„ri de nume, cita˛ii emise de instan˛ele judec„tore∫ti
2.2. Cita˛ii la care num„rul persoanelor citate este mai mare de unul
2.3. Publicarea ordonan˛ei judec„toriei privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului ca instrument de plat„, a cambiei ∫i a biletului la ordin
2.4. Publicarea ordonan˛ei de clasare a comisiei de cercetare a averilor sau a hot„r‚rii irevocabile a instan˛ei judec„tore∫ti, prin care se constat„ c„ provenien˛a
bunurilor este justificat„
2.5. Acte procedurale ale instan˛elor judec„tore∫ti, a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
2.6. Extras-cerere pentru dob‚ndirea sau renun˛area la cet„˛enia rom‚n„
2.7. Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice Ón Ónv„˛„m‚ntul superior ∫i a posturilor vacante de func˛ionari publici, precum ∫i alte concursuri prev„zute de lege
2.8. Anun˛uri privind data la care au loc adun„rile generale ale judec„torilor ∫i procurorilor, precum ∫i perioada de depunere a propunerilor de candidaturi
pentru Consiliul Superior al Magistraturii (C.S.M.)
2.9. Deciziile Colegiului Consiliului Na˛ional pentru Studierea Arhivelor Securit„˛ii
2.10. Publicarea declara˛iilor de avere potrivit legii
2.11. Publicarea raportului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii ∫i a raportului privind starea justi˛iei
2.12. Publicarea rapoartelor periodice de activitate ale autorit„˛ilor publice
2.13. Bilan˛uri de ocupare a for˛ei de munc„ pe jude˛e ∫i la nivel na˛ional
2.14. Alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
2.15. Publica˛ii cu prezentare tabelar„
3. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a
3.1. Publicarea integral„ sau Ón extras a Óncheierilor judec„torului delegat pentru autorizarea constituirii societ„˛ilor comerciale ∫i de Ónmatriculare a acestora
3.2. Publicarea urm„toarelor acte:
 proiecte de fuziune/divizare
 acte adi˛ionale
 soma˛ii
 convoc„ri AGA
 hot„r‚ri AGA
 acte de numire a lichidatorilor
 bilan˛uri contabile ale lichidatorilor
 raport„ri ale cenzorilor Ón caz de lichidare
 bilan˛uri ale b„ncilor
 hot‚r‚ri judec„tore∫ti a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
 alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
3.3. Publicarea bilan˛ului ∫i contului de profit ∫i pierderi (anun˛uri-extras)
3.4. Publica˛ii cu prezentare tabelar„
4. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a V-a
4.1. Publicarea contractelor colective de munc„ Óncheiate la nivel na˛ional ∫i de ramur„
5. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a
5.1. Publicarea anun˛urilor prev„zute de O.U.G. nr. 34/2006 privind achizi˛iile publice
5.2. Publicarea anun˛urilor prev„zute de O.U.G. nr. 54/2006 privind concesiunile de bunuri proprietate public„
5.3. Alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
5.4. Publica˛ii cu prezentare tabelar„
6. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a
6.1. Publicarea Óncheierii judec„torului delegat de Ónmatriculare a societ„˛ii cooperative
6.2. Publicarea urm„toarelor acte:
 proiecte de fuziune/divizare vizate de judec„torul delegat
 acte adi˛ionale
 hot„r‚ri AGA prin care se aprob„ situa˛ia financiar„ anual„ sau se majoreaz„ capitalul social > 10%
 acte de dizolvare a societ„˛ii cooperative
 alte modific„ri ale actului constitutiv al societ„˛ii absorbante
 act de numire a lichidatorilor
 publicarea hot„r‚rii irevocabile a tribunalului de anulare a hot„r‚rii AGA
 alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de Legea nr. 1/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea coopera˛iei
6.3. Publica˛ii cu prezentare tabelar„

80 lei/anun˛
5 lei/r‚nd tabel
Tariful se calculeaz„ Ón func˛ie de num„rul
de pagini ∫i de tirajul comandat
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50 lei/pag. manuscris
50 lei/pag. manuscris
50 lei/pag. manuscris
5 lei/r‚nd tabel
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31,5 lei/pag. manuscris
90 lei/pag. manuscris

5 lei/r‚nd tabel
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