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HOT√R¬RI

ALE

SENATULUI

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
SENATUL

HOT√R¬RE
privind demisia unor membri
ai Biroului permanent al Senatului
Œn temeiul prevederilor art. 67 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i
ale art. 29 din Regulamentul Senatului,
Senatul adopt„ prezenta hot„r‚re.

or

fiz
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Art. 1. — Senatul ia act de demisia din func˛ia de vicepre∫edinte al
Senatului a domnului senator Alexandru Pere∫, Grupul parlamentar al
Partidului Democrat, precum ∫i a domnului senator Teodor Viorel
Mele∫canu, Grupul parlamentar al Partidului Na˛ional Liberal.
Art. 2. — Senatul ia act de demisia din func˛ia de chestor al Senatului
a domnului senator Paul P„curaru, Grupul parlamentar al Partidului Na˛ional
Liberal.
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Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Senat Ón ∫edin˛a din 12 aprilie 2007,
cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE SENATULUI
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Bucure∫ti, 12 aprilie 2007.
Nr. 15.
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HOT√R¬RE
privind alegerea unor membri
ai Biroului permanent al Senatului
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Œn temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) ∫i (5) ∫i ale art. 67 din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 26 ∫i 27 din
Regulamentul Senatului,
Senatul adopt„ prezenta hot„r‚re.

D
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Art. 1. — Se aleg Ón func˛ia de vicepre∫edin˛i ai Senatului:
— doamna Norica Nicolai, Grupul parlamentar al Partidului Na˛ional
Liberal, Ón locul devenit vacant ca urmare a demisiei din aceast„ func˛ie
domnului senator Teodor Viorel Mele∫canu;
— domnul Radu Mircea Berceanu, Grupul parlamentar al Partidului
Democrat, Ón locul devenit vacant ca urmare a demisiei din aceast„ func˛ie
a domnului senator Alexandru Pere∫.
Art. 2. — Se alege Ón func˛ia de chestor al Senatului domnul senator
Daniel Ilu∫c„, Grupul parlamentar al Partidului Na˛ional Liberal, Ón locul
devenit vacant ca urmare a demisiei din aceast„ func˛ie a domnului senator
Paul P„curaru.
Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Senat Ón ∫edin˛a din 12 aprilie 2007,
cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE SENATULUI

NICOLAE V√C√ROIU
Bucure∫ti, 12 aprilie 2007.
Nr. 16.
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DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Marian Zlotea din
func˛ia de secretar de stat, pre∫edinte al Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Protec˛ia Consumatorilor

fiz
i

ce

Av‚nd Ón vedere demisia domnului Marian Zlotea din func˛ia de
secretar de stat, pre∫edinte al Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia
Consumatorilor, Ónregistrat„ sub nr. 5/2.012 din 12 aprilie 2007,
Ón temeiul art. 15 lit. a) ∫i 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, ∫i al art. 4 alin. (1) din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii
Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,

or

primul-ministru emite prezenta decizie.

pe
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Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Marian Zlotea se elibereaz„, la cerere, din func˛ia de secretar de stat,
pre∫edinte al Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor.
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C√LIN POPESCU-T√RICEANU

rm

ăr

Bucure∫ti, 12 aprilie 2007.
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Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu

in

fo

GUVERNUL ROM¬NIEI

us

iv

PRIMUL-MINISTRU

es

tin

at

ex

cl

DECIZIE
pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Jeanina Preda din
func˛ia de pre∫edinte al Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilit„˛i Publice

D

Av‚nd Ón vedere demisia doamnei Jeanina Preda din func˛ia de
pre∫edinte al Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilit„˛i Publice, Ónregistrat„ sub nr. 5/2.010 din
12 aprilie 2007,
Ón temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i al art. 16 alin. (1) ∫i alin. (3) lit. b) din Legea
serviciilor comunitare de utilit„˛i publice nr. 51/2006,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, doamna
Jeanina Preda se elibereaz„, la cerere, din func˛ia de pre∫edinte al
Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit„˛i
Publice.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Bucure∫ti, 12 aprilie 2007.
Nr. 75.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Marius C„t„lin
Marinescu din func˛ia de pre∫edinte al Inspectoratului
General pentru Comunica˛ii ∫i Tehnologia Informa˛iei
Av‚nd Ón vedere demisia domnului Marius C„t„lin Marinescu din
func˛ia de pre∫edinte al Inspectoratului General pentru Comunica˛ii ∫i
Tehnologia Informa˛iei, Ónregistrat„ sub nr. 5/2.008 din 12 aprilie 2007,
Ón temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 510/2004 privind
reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunica˛ii ∫i Tehnologia
Informa˛iei, cu modific„rile ulterioare,

ce

primul-ministru emite prezenta decizie.
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Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Marius C„t„lin Marinescu se elibereaz„, la cerere, din func˛ia de pre∫edinte
al Inspectoratului General pentru Comunica˛ii ∫i Tehnologia Informa˛iei.
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Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
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DECIZIE
pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Mihaela Cristina
Mostavi din func˛ia de vicepre∫edinte al Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Persoanele cu Handicap

es

Av‚nd Ón vedere demisia doamnei Mihaela Cristina Mostavi din func˛ia
de vicepre∫edinte al Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Persoanele cu Handicap,
Ónregistrat„ sub nr. 5/2007 din 12 aprilie 2007,
Ón temeiul art. 15 lit. e) ∫i 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, ∫i al art. 5 alin. (1) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 14/2003 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea
Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobat„ cu modific„ri
∫i complet„ri prin Legea nr. 239/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,
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Primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, doamna
Mihaela Cristina Mostavi se elibereaz„, la cerere, din func˛ia de
vicepre∫edinte al Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Persoanele cu Handicap.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Bucure∫ti, 12 aprilie 2007.
Nr. 77.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 250/13.IV.2007
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Mircea Marinescu
din func˛ia de vicepre∫edinte al Autorit„˛ii
pentru Valorificarea Activelor Statului

fiz
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Av‚nd Ón vedere demisia domnului Mircea Marinescu din func˛ia de
vicepre∫edinte al Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului, Ónregistrat„
sub nr. 5/2.006 din 12 aprilie 2007,
Ón temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, al art. 8 alin. (1) ∫i (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor m„suri de reorganizare a
Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin
absorb˛ie cu Autoritatea pentru Privatizare ∫i Administrarea Participa˛iilor
Statului, aprobat„ cu complet„ri prin Legea nr. 360/2004, ∫i al art. 9 alin. (1)
din Hot„r‚rea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modific„rile ulterioare,

or

primul-ministru emite prezenta decizie.
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Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Mircea Marinescu se elibereaz„, la cerere, din func˛ia de vicepre∫edinte al
Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului.
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Bucure∫ti, 12 aprilie 2007.
Nr. 78.
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DECIZIE
pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Maria Mo˛a din func˛ia
de pre∫edinte, cu rang de secretar de stat, al Agen˛iei
Na˛ionale pentru Egalitatea de ™anse Óntre Femei ∫i B„rba˛i
(ANES)
Av‚nd Ón vedere demisia doamnei Maria Mo˛a din func˛ia de
pre∫edinte, cu rang de secretar de stat, al Agen˛iei Na˛ionale pentru
Egalitatea de ™anse Óntre Femei ∫i B„rba˛i (ANES), Ónregistrat„ sub
nr. 5/2.005 din 12 aprilie 2007,
Ón temeiul art. 15 lit. e) ∫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, al art. 27 alin. (1) ∫i (3) din Legea
nr. 202/2002 privind egalitatea de ∫anse Óntre femei ∫i b„rba˛i, republicat„,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, doamna
Maria Mo˛a se elibereaz„, la cerere, din func˛ia de pre∫edinte, cu rang de
secretar de stat, al Agen˛iei Na˛ionale pentru Egalitatea de ™anse Óntre
Femei ∫i B„rba˛i (ANES).
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Bucure∫ti, 12 aprilie 2007.
Nr. 79.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Corin Nicolae
Lunganu din func˛ia de vicepre∫edinte al Autorit„˛ii
pentru Valorificarea Activelor Statului

fiz
i

ce

Av‚nd Ón vedere demisia domnului Corin Nicolae Lunganu din func˛ia
de vicepre∫edinte al Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului,
Ónregistrat„ sub nr. 5/2.004 din 12 aprilie 2007,
Ón temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, al art. 8 alin. (1) ∫i (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor m„suri de reorganizare a
Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin
absorb˛ie cu Autoritatea pentru Privatizare ∫i Administrarea Participa˛iilor
Statului, aprobat„ cu complet„ri prin Legea nr. 360/2004, ∫i al art. 9 alin. (1)
din Hot„r‚rea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modific„rile ulterioare,

el

or

primul-ministru emite prezenta decizie.
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Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Corin Nicolae Lunganu se elibereaz„, la cerere, din func˛ia de
vicepre∫edinte al Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului.
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DECIZIE
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Decebal Lohan
din func˛ia de vicepre∫edinte, cu rang de subsecretar de stat,
al Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Tineret

D
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Av‚nd Ón vedere demisia domnului Decebal Lohan din func˛ia de
vicepre∫edinte al Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Tineret, Ónregistrat„ sub
nr. 5/2.003 din 12 aprilie 2007,
Ón temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i al art. 4 alin. (1) din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 384/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru
Tineret, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Decebal Lohan se elibereaz„, la cerere, din func˛ia de vicepre∫edinte, cu
rang de subsecretar de stat, al Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Tineret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Bucure∫ti, 12 aprilie 2007.
Nr. 81.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROM¬NIEI
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DECIZIE
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Ivan Marius Bogdan
din func˛ia de vicepre∫edinte, cu rang de subsecretar de stat,
al Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Turism
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Av‚nd Ón vedere demisia domnului Ivan Marius Bogdan din func˛ia de
vicepre∫edinte al Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Turism, Ónregistrat„ sub
nr. 5/2.002 din 12 aprilie 2007,
Ón temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, al art. 8 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor m„suri de reorganizare Ón
cadrul administra˛iei publice centrale, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 228/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i
al art. 8 alin. (1) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 413/2004 privind organizarea
∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Turism, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
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primul-ministru emite prezenta decizie.
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Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Ivan Marius Bogdan se elibereaz„, la cerere, din func˛ia de vicepre∫edinte,
cu rang de subsecretar de stat, al Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Turism.
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Bucure∫ti, 12 aprilie 2007.
Nr. 82.
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Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
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DECIZIE
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Silvian Ionescu
din func˛ia de comisar general, cu rang de secretar de stat,
al G„rzii Na˛ionale de Mediu
Av‚nd Ón vedere demisia domnului Silvian Ionescu din func˛ia de
comisar general, cu rang de secretar de stat, al G„rzii Na˛ionale de Mediu,
Ónregistrat„ sub nr. 5/2.001 din 12 aprilie 2007,
Ón temeiul art. 15 lit. e) ∫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, al art. 5 alin. (1) ∫i (2) din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 440/2005 pentru reorganizarea ∫i func˛ionarea G„rzii
Na˛ionale de Mediu,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Silvian Ionescu se elibereaz„, la cerere, din func˛ia de comisar general, cu
rang de secretar de stat, al G„rzii Na˛ionale de Mediu.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Bucure∫ti, 12 aprilie 2007.
Nr. 83.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Ioan Gherhe∫ din
func˛ia de pre∫edinte, cu rang de secretar de stat, al Agen˛iei
Na˛ionale pentru Protec˛ia Mediului
Av‚nd Ón vedere demisia domnului Ioan Gherhe∫ din func˛ia de
pre∫edinte al Agen˛iei Na˛ionale pentru Protec˛ia Mediului, Ónregistrat„ sub
nr. 5/2.000 din 12 aprilie 2007,
Ón temeiul art. 15 lit. e) ∫i 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, ∫i al art. 6 alin. (1) ∫i (2) din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea ∫i func˛ionarea
Agen˛iei Na˛ionale pentru Protec˛ia Mediului,

ce

primul-ministru emite prezenta decizie.
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or
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Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Ioan Gherhe∫ se elibereaz„, la cerere, din func˛ia de pre∫edinte, cu rang de
secretar de stat, al Agen˛iei Na˛ionale pentru Protec˛ia Mediului.
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Bucure∫ti, 12 aprilie 2007.
Nr. 84.
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Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
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DECIZIE
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Silviu Bian din func˛ia
de pre∫edinte, cu rang de secretar de stat, al Agen˛iei
Na˛ionale pentru Ocuparea For˛ei de Munc„
Av‚nd Ón vedere demisia domnului Silviu Bian din func˛ia de
pre∫edinte al Agen˛iei Na˛ionale pentru Ocuparea For˛ei de Munc„,
Ónregistrat„ sub nr. 5/1.999 din 12 aprilie 2007,
Ón temeiul art. 15 lit. e) ∫i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 19 alin. (1) ∫i (3) din
Legea nr. 202/2006 privind organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei Na˛ionale
pentru Ocuparea For˛ei de Munc„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

D
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primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul
Silviu Bian se elibereaz„, la cerere, din func˛ia de pre∫edinte, cu rang de
secretar de stat, al Agen˛iei Na˛ionale pentru Ocuparea For˛ei de Munc„.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
Bucure∫ti, 12 aprilie 2007.
Nr. 85.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
pentru eliberarea, la cerere, a domnului Marian Avram din func˛ia de pre∫edinte al Autorit„˛ii
Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor
Av‚nd Ón vedere demisia domnului Marian Avram din func˛ia de pre∫edinte al Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor, Ónregistrat„ sub nr. 5/1.998 din 12 aprilie 2007,
Ón temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, al art. 66 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea
activit„˛ii sanitar-veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 215/2004,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 4 alin. (1) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor ∫i a unit„˛ilor din subordinea acesteia,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
primul-ministru emite prezenta decizie.

or

fiz
i

ce

func˛ia de pre∫edinte al Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare
Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor.

PRIM-MINISTRU
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Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
decizii, domnul Marian Avram se elibereaz„, la cerere, din
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™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Pl‚ngu
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Bucure∫ti, 12 aprilie 2007.
Nr. 86.
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ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
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ORDIN
pentru modificarea Ordinului ministrului economiei ∫i comer˛ului nr. 668/2006
privind instituirea procedurii de administrare special„
∫i de supraveghere financiar„ la Compania Na˛ional„ a Cuprului,
Aurului ∫i Fierului îMinvest“ — S.A. Deva
Œn temeiul prevederilor:
— art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;
— art. 180 din Normele metodologice de aplicare a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 88/1997 privind
privatizarea societ„˛ilor comerciale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i a Legii nr. 137/2002 privind unele m„suri
pentru accelerarea privatiz„rii, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 577/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
— Hot„r‚rii Guvernului nr. 590/2006 pentru aprobarea Strategiei de restructurare, privatizare ∫i atragere de
investi˛ii la urm„toarele societ„˛i cu capital de stat din sectorul minier — exploat„ri minereuri metalifere
(necarbonifere/altele dec‚t exploatarea c„rbunelui): Societatea Comercial„ îCupru Min“ — S.A. Abrud, Societatea
Comercial„ îMoldomin“ — S.A. Moldova Nou„, Compania Na˛ional„ a Cuprului, Aurului ∫i Fierului îMinvest“ — S.A. Deva,
Societatea Comercial„ îB„i˛a“ — S.A. ™tei, Compania Na˛ional„ a Metalelor Pre˛ioase ∫i Neferoase îRemin“ — S.A. Baia
Mare, Societatea Comercial„ îMinbucovina“ — S.A. Vatra Dornei, precum ∫i la filialele acestora,
Ón baza prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Economiei ∫i
Comer˛ului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón vederea stabilirii modului de administrare ∫i gestionare, precum ∫i a m„surilor ce trebuie luate pentru
accelerarea procesului de privatizare la Compania Na˛ional„ a Cuprului, Aurului ∫i Fierului îMinvest“ — S.A. Deva ∫i
filialele sale,
ministrul economiei ∫i comer˛ului emite prezentul ordin.
Art. I. — Ordinul ministrului economiei ∫i comer˛ului
nr. 668/2006 privind instituirea procedurii de administrare

special„ ∫i de supraveghere financiar„ la Compania
Na˛ional„ a Cuprului, Aurului ∫i Fierului îMinvest“ — S.A.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Deva, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 864 din 23 octombrie 2006, se modific„ dup„ cum
urmeaz„:
— Œn tot cuprinsul ordinului sintagma îCompania
Na˛ional„ a Cuprului, Aurului ∫i Fierului «Minvest» — S.A.

Deva“ se Ónlocuie∫te cu sintagma îCompania Na˛ional„ a
Cuprului, Aurului ∫i Fierului «Minvest» — S.A. Deva ∫i
filialele“.
Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Varujan Vosganian
Bucure∫ti, 26 martie 2007.
Nr. 1.600.
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ORDIN
privind validarea opera˛iunilor Óndeplinite pentru alegerile a c„ror dat„ a fost stabilit„ de Guvern
pe 4 februarie 2007, pentru alegerile organizate Ón vederea desemn„rii Consiliului Local
al Municipiului Odorheiu Secuiesc, jude˛ul Harghita
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Œn temeiul Hot„r‚rii Parlamentului Rom‚niei nr. 12/2004 privind numirea pre∫edintelui Autorit„˛ii Electorale
Permanente,
Ón aplicarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 298/2007 privind stabilirea datei alegerilor locale par˛iale pentru alegerea unui
consiliu local,
v„z‚nd prevederile art. 11 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 9/2007 privind unele m„suri pentru mai
buna organizare ∫i desf„∫urare a alegerilor,
˛in‚nd cont c„ pentru desemnarea Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, Guvernul Rom‚niei a
stabilit ziua de 29 aprilie 2007 ca dat„ a alegerilor locale par˛iale,
av‚nd Ón vedere art. 49 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorit„˛ilor administra˛iei publice locale, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
fiind necesar„ validarea opera˛iunilor electorale desf„∫urate Ón perioada 5 ianuarie 2007 — 30 ianuarie 2007,
pentru alegerile organizate Ón vederea desemn„rii Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, jude˛ul Harghita, a
c„ror dat„ a fost stabilit„ la 4 februarie 2007, prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.863/2006,
pre∫edintele Autorit„˛ii Electorale Permanente emite prezentul ordin.
Art. 1. — Autoritatea Electoral„ Permanent„ valideaz„
toate opera˛iunile electorale desf„∫urate Ón perioada
5 ianuarie 2007 — 30 ianuarie 2007, pentru alegerile
organizate Ón vederea desemn„rii Consiliului Local al
Municipiului Odorheiu Secuiesc, jude˛ul Harghita, a c„ror
dat„ a fost stabilit„ la 4 februarie 2007, prin Hot„r‚rea
Guvernului nr. 1.863/2006, cu excep˛ia campaniei
electorale, care va Óncepe pe data de 23 aprilie 2007 ∫i
se va termina pe data de 28 aprilie 2007, ora 7,00.

Art. 2. — Biroul electoral de circumscrip˛ie nr. 3
Odorheiu Secuiesc va Óncheia pe data de 19 aprilie 2007,
procesul-verbal de constatare a r„m‚nerii definitive a
candidaturilor.
Art. 3. — Celelalte opera˛iuni electorale nerealizate se
vor desf„∫ura conform legii.
Art. 4 — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Electorale Permanente,
Octavian Opri∫
Bucure∫ti, 3 aprilie 2007.
Nr. 44.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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REPUBLIC√RI
L E G E A Nr. 217/2005
privind constituirea, organizarea ∫i func˛ionarea comitetului european de Óntreprindere*)
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Art. 1. — Prevederile prezentei legi reglementeaz„
condi˛iile referitoare la constituirea comitetului european de
Óntreprindere sau la instituirea procedurii de informare ∫i
consultare a salaria˛ilor Ón Óntreprinderile de dimensiune
comunitar„ ∫i Ón grupurile de Óntreprinderi de dimensiune
comunitar„, Ón vederea Ómbun„t„˛irii dreptului la informare
∫i consultare al salaria˛ilor.
Art. 2. — (1) Comitetul european de Óntreprindere sau
procedura de informare ∫i consultare se instituie, dup„
modalit„˛ile prev„zute de prezenta lege, Ón fiecare
Óntreprindere de dimensiune comunitar„ ∫i Ón fiecare grup
de Óntreprinderi de dimensiune comunitar„, definite potrivit
art. 4.
(2) Prin excep˛ie de la prevederile alin. (1), Ón cazul Ón
care grupul de Óntreprinderi de dimensiune comunitar„
include una sau mai multe Óntreprinderi ori unul sau mai
multe grupuri de Óntreprinderi care sunt, de asemenea, de
dimensiune comunitar„, comitetul european de Óntreprindere
se constituie la nivelul grupului, Ón afara cazului Ón care
acordul la care se refer„ art. 19 prevede altfel.
Art. 3. — Prevederile prezentei legi nu se aplic„
personalului navigant din marina comercial„.

ite

Dispozi˛ii generale

Se prezum„ capacitatea de a exercita o influen˛„
dominant„, f„r„ a se exclude Óns„ proba contrar„, atunci
c‚nd o Óntreprindere, direct sau indirect, Óndepline∫te unul
dintre urm„toarele criterii:
a) poate numi mai mult de jum„tate din num„rul
membrilor consiliului de administra˛ie, comitetului de direc˛ie
sau ai consiliului de supraveghere al unei alte Óntreprinderi;
b) controleaz„ majoritatea voturilor ata∫ate ac˛iunilor
emise de o alt„ Óntreprindere;
c) de˛ine majoritatea capitalului social subscris al unei
alte Óntreprinderi.
Drepturile de vot ∫i de numire pe care le de˛ine
Óntreprinderea care exercit„ controlul le includ pe cele ale
oric„rei alte Óntreprinderi controlate ∫i pe cele ale oric„rei
persoane sau ale oric„rui organism care ac˛ioneaz„ Ón
nume propriu, dar Ón interesul Óntreprinderii care exercit„
controlul sau al oric„rei alte Óntreprinderi controlate.
Nu este considerat„ Óntreprindere care exercit„ controlul
aceea care de˛ine participa˛ii Óntr-o alt„ Óntreprindere, atunci
c‚nd prima dintre acestea se g„se∫te Ón una dintre
situa˛iile prev„zute la art. 11 lit. b) sau c) din Legea
concuren˛ei nr. 21/1996, republicat„.
Nu se prezum„ exercitarea unei influen˛e dominante
exclusiv pe baza faptului c„ un reprezentant Ó∫i exercit„
atribu˛iile, Ón conformitate cu prevederile legii, cu privire la
lichidare, faliment, insolvabilitate, Óncetare de pl„˛i sau o
procedur„ similar„.
Atunci c‚nd dou„ sau mai multe Óntreprinderi dintr-un
grup Óndeplinesc unul ori mai multe dintre criteriile
prev„zute la lit. a), b) sau c) ale prezentului punct, este
considerat„ Óntreprindere care exercit„ controlul aceea care
Óndepline∫te criteriul prev„zut la lit. a), f„r„ a se exclude
Óns„ posibilitatea probei c„ o alt„ Óntreprindere are
capacitatea de a exercita o influen˛„ dominant„.
Legisla˛ia aplicabil„ pentru a determina dac„ o
Óntreprindere este o Óntreprindere care exercit„ controlul
este cea a statului membru care guverneaz„ Óntreprinderea
respectiv„. Dac„ legisla˛ia care guverneaz„ Óntreprinderea
nu este cea a unui stat membru, legisla˛ia aplicabil„ este
cea a statului membru pe al c„rui teritoriu este situat
reprezentantul Óntreprinderii sau, Ón absen˛a unui astfel de
reprezentant, conducerea central„ a Óntreprinderii din grup
care angajeaz„ cel mai mare num„r de salaria˛i;
6. grupul de Óntreprinderi de dimensiune comunitar„ —
grupul de Óntreprinderi care Óndepline∫te cumulativ
urm„toarele condi˛ii:
a) angajeaz„ cel pu˛in 1.000 de salaria˛i Ón statele
membre;
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Art. 4. — Œn sensul prevederilor prezentei legi, termenii
∫i expresiile de mai jos au urm„toarele semnifica˛ii:
1. Óntreprindere — o entitate public„ sau privat„ care
desf„∫oar„ o activitate economic„, cu scop lucrativ sau nu;
2. grup de Óntreprinderi — un grup cuprinz‚nd o
Óntreprindere care exercit„ controlul ∫i Óntreprinderile
controlate;
3. reprezentan˛ii salaria˛ilor — reprezentan˛ii organiza˛iilor
sindicale sau persoanele alese ∫i mandatate s„ reprezinte
salaria˛ii, potrivit legii ∫i/sau practicii na˛ionale;
4. Óntreprindere de dimensiune comunitar„ — Óntreprinderea
care angajeaz„ minimum 1.000 de salaria˛i Ón statele
membre ∫i, Ón cel pu˛in dou„ state membre diferite, cel
pu˛in 150 de salaria˛i Ón fiecare dintre acestea;
5. Óntreprindere care exercit„ controlul Ón cadrul grupului de
Óntreprinderi — Óntreprinderea care poate exercita o
influen˛„ dominant„ asupra unei alte Óntreprinderi, denumit„
Óntreprindere controlat„, Ón temeiul dreptului de proprietate,
al particip„rii financiare sau al regulilor care o guverneaz„.

*) Republicat„ Ón temeiul art. II din Ordonan˛a Guvernului nr. 48/2006 pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 217/2005 privind constituirea,
organizarea ∫i func˛ionarea comitetului european de Óntreprindere, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 745 din 31 august 2006,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 468/2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.028 din 27 decembrie 2006,
d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.
Legea nr. 217/2005 a fost publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 628 din 19 iulie 2005.
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de pe teritoriul statelor membre ∫i toate Óntreprinderile
membre ale grupului de Óntreprinderi de dimensiune
comunitar„ de pe teritoriul statelor membre, cu excep˛ia
cazului Ón care acordul prev„zut la art. 19 stabile∫te o arie
mai larg„ de aplicare.
Art. 6. — (1) Prevederile prezentei legi nu se aplic„
societ„˛ilor europene Ónfiin˛ate conform Regulamentului CE
nr. 2.157/2001, precum ∫i societ„˛ilor cooperatiste europene
Ónfiin˛ate conform Regulamentului CE nr. 1.435/2003, Ón
cazul Ón care acestea sunt Óntreprinderi de dimensiune
comunitar„ sau Óntreprinderi care exercit„ controlul asupra
unui grup de Óntreprinderi de dimensiune comunitar„.
(2) Œn cazul Ón care grupul special de negociere
constituit Ón cadrul societ„˛ilor prev„zute la alin. (1) decide
s„ nu Ónceap„ negocieri sau s„ pun„ cap„t negocierilor
deja Óncepute, prevederile prezentei legi sunt aplicabile.
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CAPITOLUL III
Constituirea comitetului european de Óntreprindere
sau instituirea procedurii de informare ∫i consultare
a salaria˛ilor
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Art. 7. — Conducerea central„ are obliga˛ia cre„rii
condi˛iilor ∫i mijloacelor necesare pentru constituirea
comitetului european de Óntreprindere sau pentru instituirea
procedurii de informare ∫i consultare Ón Óntreprinderile ori
grupurile de Óntreprinderi de dimensiune comunitar„, cu
respectarea dispozi˛iilor prev„zute de prezenta lege.
SECﬁIUNEA 1
Grupul special de negociere

ra

b) con˛ine cel pu˛in dou„ Óntreprinderi membre ale
grupului Ón state membre diferite;
c) cel pu˛in o Óntreprindere membr„ a grupului
angajeaz„ minimum 150 de salaria˛i Óntr-un stat membru ∫i
cel pu˛in o alt„ Óntreprindere membr„ a grupului angajeaz„
minimum 150 de salaria˛i Óntr-un alt stat membru;
7. conducerea central„ — conducerea central„ a
Óntreprinderii de dimensiune comunitar„ sau conducerea
central„ a Óntreprinderii care exercit„ controlul Ón cadrul
grupului de Óntreprinderi de dimensiune comunitar„;
8. consultare — schimbul de opinii ∫i stabilirea unui
dialog Óntre reprezentan˛ii salaria˛ilor ∫i conducerea central„
sau orice alt nivel de conducere;
9. salariatul — persoana Óncadrat„ Ón munc„ Ón baza
unui contract individual de munc„ sau de ucenicie;
10. comitetul european de Óntreprindere — comitetul
constituit conform prevederilor cuprinse Ón cap. III sau IV,
Ón vederea inform„rii ∫i consult„rii salaria˛ilor;
11. grupul special de negociere — grupul constituit Ón
conformitate cu prevederile art. 13 ∫i 14, Ón vederea
negocierii cu conducerea central„ cu privire la constituirea
comitetului european de Óntreprindere sau la instituirea
procedurii de informare ∫i consultare a salaria˛ilor;
12. state membre — statele membre ale Uniunii
Europene ∫i celelalte state apar˛in‚nd Spa˛iului Economic
European.
Pentru stabilirea num„rului de salaria˛i, Ón cazul
Óntreprinderilor de dimensiune comunitar„ ∫i al grupurilor de
Óntreprinderi de dimensiune comunitar„, se ia Ón calcul
num„rul mediu de salaria˛i, inclusiv salaria˛ii Óncadra˛i cu
contract individual de munc„ cu timp par˛ial, angaja˛i Ón
cursul a 2 ani anteriori datei la care s-a ini˛iat negocierea
prev„zut„ la art. 8.
La cererea reprezentan˛ilor salaria˛ilor, conducerea
central„ pune la dispozi˛ie informa˛ii privind num„rul de
salaria˛i al Óntreprinderii de dimensiune comunitar„ sau al
grupului de Óntreprinderi de dimensiune comunitar„.
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Art. 8. — (1) Conducerea central„ situat„ Ón Rom‚nia
ini˛iaz„ negocieri pentru constituirea comitetului european
de Óntreprindere sau pentru instituirea procedurii de
informare ∫i consultare, din oficiu sau la solicitarea scris„ a
cel pu˛in 100 de salaria˛i ori, dup„ caz, a reprezentan˛ilor
acestora din cel pu˛in dou„ Óntreprinderi sau filiale,
sucursale ori alte sedii secundare situate Ón cel pu˛in dou„
state membre diferite.
(2) Cererea privind ini˛ierea negocierilor pentru
constituirea comitetului european de Óntreprindere sau
pentru instituirea procedurii de informare ∫i consultare se
adreseaz„ conducerii centrale definite potrivit prezentei legi.
Art. 9. — Œn vederea constituirii comitetului european de
Óntreprindere sau a instituirii procedurii de informare ∫i
consultare a salaria˛ilor, se creeaz„ un grup special de
negociere.
Art. 10. — Grupul special de negociere are rolul de a
stabili cu conducerea central„ din Rom‚nia, printr-un acord
scris, domeniul de aplicare, componen˛a, atribu˛iile ∫i
durata mandatului comitetului sau comitetelor europene de
Óntreprindere ori modalit„˛ile de aplicare a uneia sau mai
multor proceduri de informare ∫i consultare a salaria˛ilor.
Art. 11. — (1) Grupul special de negociere este
compus din minimum 3 membri, iar num„rul maxim de
membri nu poate dep„∫i num„rul de state membre, cu
reprezentarea ambelor sexe.
(2) Œn cadrul grupului special de negociere este
desemnat sau ales cel pu˛in un membru suplimentar din
fiecare stat membru Ón care Óntreprinderea de dimensiune
comunitar„ are una ori mai multe filiale, sucursale sau
orice alte sedii secundare ori Ón care grupul de Óntreprinderi
de dimensiune comunitar„ are una sau mai multe
Óntreprinderi.
(3) Desemnarea sau alegerea de membri suplimentari Ón
grupul special de negociere va avea Ón vedere
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Art. 5. — (1) Prezenta lege se aplic„:
a) Óntreprinderilor de dimensiune comunitar„ ∫i grupurilor
de Óntreprinderi de dimensiune comunitar„ care au
conducerea central„ Ón Rom‚nia sau Óntr-un alt stat
membru al Uniunii Europene sau al Spa˛iului Economic
European;
b) Óntreprinderilor de dimensiune comunitar„ ∫i grupurilor
de Óntreprinderi de dimensiune comunitar„ a c„ror
conducere central„ nu este situat„ Óntr-un stat membru, dar
∫i-a desemnat un reprezentant Ón Rom‚nia;
c) Óntreprinderilor de dimensiune comunitar„ ∫i grupurilor
de Óntreprinderi de dimensiune comunitar„ a c„ror
conducere central„ nu este situat„ Óntr-un stat membru ∫i
nici nu ∫i-a desemnat un reprezentant Óntr-un stat membru,
atunci c‚nd filiala, sucursala sau orice alt sediu secundar
al unei astfel de Óntreprinderi ori, dup„ caz, Óntreprinderea
membr„ a grupului care angajeaz„ cel mai mare num„r de
salaria˛i Óntr-un stat membru este situat„ Ón Rom‚nia.
(2) Œn aplicarea prezentei legi, reprezentantul prev„zut la
alin. (1) lit. b) ∫i, respectiv, conducerea Óntreprinderii, filialei,
sucursalei sau a oric„rui alt sediu secundar prev„zut la
alin. (1) lit. c) sunt considera˛i drept conducere central„.
(3) Atribu˛iile ∫i competen˛a comitetului european de
Óntreprindere, precum ∫i sfera procedurii de informare ∫i
consultare acoper„ toate filialele, sucursalele ∫i celelalte
sedii secundare ale Óntreprinderii de dimensiune comunitar„
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special de negociere este asistat de exper˛i, conducerea
central„ va suporta cheltuielile numai pentru un expert.
SECﬁIUNEA a 2-a
Acordul privind constituirea comitetului european
de Óntreprindere sau instituirea procedurii de informare
∫i consultare a salaria˛ilor
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Art. 16. — (1) Conducerea central„ convoac„, Ón
termen de 30 de zile de la data comunic„rii componen˛ei
grupului special de negociere, o reuniune cu membrii
acestuia, Ón scopul Óncheierii unui acord privind constituirea
comitetului european de Óntreprindere sau instituirea
procedurii de informare ∫i consultare a salaria˛ilor.
Conducerea central„ informeaz„ despre aceasta
conducerile locale.
(2) Grupul special de negociere are dreptul de a se
reuni anterior datei la care este convocat de conducerea
central„, potrivit alin. (1).
(3) Œn scopul realiz„rii atribu˛iilor sale, grupul special de
negociere poate fi asistat de c„tre exper˛i, la alegerea
acestuia.
Art. 17. — Œn vederea Óncheierii acordului prev„zut la
art. 19, deciziile grupului special de negociere se iau cu
votul majorit„˛ii membrilor.
Art. 18. — (1) Grupul special de negociere poate
decide, cu majoritatea a dou„ treimi din num„rul voturilor,
s„ opreasc„ negocierile cu conducerea central„ sau s„ nu
le ini˛ieze.
(2) Œn situa˛ia prev„zut„ la alin. (1) ∫i Ón lipsa unui
acord Óntre grupul special de negociere ∫i conducerea
central„, prin care se decide altfel, grupul special de
negociere se dizolv„.
(3) O nou„ solicitare de convocare, respectiv de
constituire a grupului special de negociere poate fi
introdus„ cel mai devreme dup„ 2 ani de la data deciziei
prev„zute la alin. (1), cu excep˛ia situa˛iei Ón care p„r˛ile
fixeaz„ un termen mai scurt.
(4) Œn situa˛ia lu„rii unei decizii Ón condi˛iile alin. (1),
dispozi˛iile subsidiare prev„zute Ón prezenta lege nu sunt
aplicabile.
Art. 19. — (1) Acordul dintre grupul special de
negociere ∫i conducerea central„ are ca scop fie
constituirea comitetului european de Óntreprindere, fie
instituirea procedurii de informare ∫i consultare a
salaria˛ilor.
(2) Acordul trebuie s„ se Óncheie Ón form„ scris„.
Art. 20. — Acordul privind constituirea ∫i func˛ionarea
comitetelor europene de Óntreprindere stabile∫te cel pu˛in:
a) Óntreprinderile care compun grupul de Óntreprinderi de
dimensiune comunitar„ sau filialele, sucursalele ori alte
sedii secundare ale Óntreprinderii de dimensiune comunitar„
c„rora li se aplic„ acordul;
b) componen˛a comitetului european de Óntreprindere,
num„rul de membri, cu reprezentarea ambelor sexe,
reparti˛ia locurilor ∫i durata mandatului membrilor;
c) atribu˛iile ∫i procedura inform„rii ∫i consult„rii
comitetului european de Óntreprindere;
d) locul, frecven˛a ∫i durata reuniunilor comitetului;
e) resursele financiare ∫i materiale necesare func˛ion„rii,
care vor fi alocate comitetului;
f) durata acordului ∫i procedura de renegociere a
acestuia.
Art. 21. — (1) Conducerea central„ ∫i grupul special de
negociere pot conveni, prin acord scris, s„ instituie una
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reprezentarea ambelor sexe ∫i se face dup„ urm„toarele
reguli:
a) un membru suplimentar pentru fiecare stat membru
Ón care sunt angaja˛i cel pu˛in 10% dintre salaria˛ii
Óntreprinderii de dimensiune comunitar„ sau ai grupului de
Óntreprinderi de dimensiune comunitar„;
b) 2 membri suplimentari pentru fiecare stat membru Ón
care sunt angaja˛i cel pu˛in 20% dintre salaria˛ii
Óntreprinderii de dimensiune comunitar„ sau ai grupului de
Óntreprinderi de dimensiune comunitar„;
c) 3 membri suplimentari pentru fiecare stat membru Ón
care sunt angaja˛i cel pu˛in 40% dintre salaria˛ii
Óntreprinderii de dimensiune comunitar„ sau ai grupului de
Óntreprinderi de dimensiune comunitar„;
d) 4 membri suplimentari pentru statul membru Ón care
sunt angaja˛i cel pu˛in 60% dintre salaria˛ii Óntreprinderii de
dimensiune comunitar„ sau ai grupului de Óntreprinderi de
dimensiune comunitar„;
e) 5 membri suplimentari pentru statul membru Ón care
sunt angaja˛i cel pu˛in 75% dintre salaria˛ii Óntreprinderii de
dimensiune comunitar„ sau ai grupului de Óntreprinderi de
dimensiune comunitar„.
Art. 12. — (1) Œn Rom‚nia membrii grupului special de
negociere sunt desemna˛i de c„tre reprezentan˛ii salaria˛ilor
din Rom‚nia ai Óntreprinderii de dimensiune comunitar„ sau
ai grupului de Óntreprinderi de dimensiune comunitar„. Œn
situa˛ia inexisten˛ei acestor reprezentan˛i, membrii grupului
special de negociere sunt desemna˛i cu majoritatea
voturilor salaria˛ilor din Rom‚nia ai Óntreprinderii de
dimensiune comunitar„ sau ai grupului de Óntreprinderi de
dimensiune comunitar„.
(2) Membrii grupului special de negociere pot alege un
pre∫edinte dintre ei ∫i pot adopta un regulament de
organizare ∫i func˛ionare.
(3) Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare va
cuprinde modul concret de desemnare sau de alegere a
membrilor grupului special de negociere, precum ∫i aspecte
referitoare la suspendarea, revocarea ori Óncetarea
mandatelor acestora.
Art. 13. — Pentru asigurarea continuit„˛ii Ón cadrul
grupului special de negociere Ón situa˛ii prev„zute de
regulamentul de organizare ∫i func˛ionare, se constituie o
list„ de rezerv„, astfel:
a) un Ónlocuitor pentru fiecare stat membru;
b) un Ónlocuitor suplimentar, dac„ cel pu˛in 75% dintre
salaria˛ii Óntreprinderii de dimensiune comunitar„ sau ai
grupului de Óntreprinderi de dimensiune comunitar„ sunt
Óncadra˛i Ón unul ∫i acela∫i stat membru.
Art. 14. — Conducerea central„ situat„ Ón Rom‚nia este
informat„ cu privire la componen˛a grupului special de
negociere ∫i a persoanelor care figureaz„ pe lista de
rezerv„. Conducerea central„ informeaz„ ∫i conducerile
filialelor, sucursalelor ∫i ale altor sedii secundare ale
Óntreprinderii de dimensiune comunitar„, precum ∫i
conducerile Óntreprinderilor care compun grupul de
Óntreprinderi de dimensiune comunitar„.
Art. 15. — (1) Cheltuielile aferente negocierilor acordului
pentru constituirea comitetului european de Óntreprindere
sau pentru instituirea procedurii de informare ∫i consultare
a salaria˛ilor se suport„ de conducerea central„.
(2) Conducerea central„ depune toate diligen˛ele Ón
vederea asigur„rii membrilor grupului special de negociere
a resurselor materiale ∫i financiare necesare Óndeplinirii
atribu˛iilor lor.
(3) Œn m„sura Ón care conducerea central„ ∫i grupul
special de negociere nu decid altfel, atunci c‚nd grupul
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sau mai multe proceduri de informare ∫i consultare, Ón loc
s„ constituie un comitet european de Óntreprindere.
(2) Œn situa˛ia prev„zut„ la alin. (1), acordul trebuie s„
prevad„ modalit„˛ile concrete Ón care reprezentan˛ii
salaria˛ilor au dreptul de a se reuni pentru a fi informa˛i ∫i
de a se consulta cu conducerea central„ Ón privin˛a
informa˛iilor care le sunt comunicate, respectiv de a se
reuni pentru a discuta cu privire la informa˛iile care le sunt
comunicate.
(3) Informa˛iile prev„zute la alin. (2) se refer„, Ón
principal, la aspectele transna˛ionale care afecteaz„
considerabil interesele salaria˛ilor Óntreprinderii de
dimensiune comunitar„ sau ai grupului de Óntreprinderi de
dimensiune comunitar„.
Art. 22. — Acordului prev„zut la art. 19 nu i se aplic„
dispozi˛iile subsidiare din prezenta lege, dac„ prin acesta
nu se prevede contrariul.
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CAPITOLUL IV
Dispozi˛ii subsidiare

Art. 28. — (1) Conducerea central„ verific„ la fiecare
2 ani dac„ num„rul de salaria˛i s-a schimbat; Ón acest caz
num„rul de membri dintr-un stat trebuie readaptat.
(2) C‚nd o asemenea schimbare este constatat„,
conducerea central„ notific„ Ón scris comitetului european
de Óntreprindere aceast„ schimbare.
(3) Comitetul european de Óntreprindere va desemna
sau va alege noii membri, Ón condi˛iile prev„zute Ón
regulamentul de organizare ∫i func˛ionare, potrivit art. 26
∫i 27.
Art. 29. — Pentru a asigura continuitatea Ón cadrul
comitetului european de Óntreprindere, Ón situa˛iile prev„zute
Ón regulamentul de organizare ∫i func˛ionare, se constituie
o list„ de rezerv„, potrivit regulilor prev„zute la art. 13, cu
reprezentarea ambelor sexe.
Art. 30. — (1) Dac„ dimensiunea comitetului european
de Óntreprindere o justific„, acesta alege din r‚ndul
membrilor s„i un comitet restr‚ns care cuprinde cel mult
3 membri, cu reprezentarea ambelor sexe.
(2) Comitetul restr‚ns prev„zut la alin. (1) adopt„ un
regulament de organizare ∫i func˛ionare.
Art. 31. — Conducerea central„ din Rom‚nia este
informat„ cu privire la componen˛a comitetului european de
Óntreprindere, a comitetului restr‚ns, precum ∫i a
persoanelor care figureaz„ pe lista de rezerv„. Ea
informeaz„ ∫i conducerile filialelor, sucursalelor ∫i ale altor
sedii secundare ale Óntreprinderii de dimensiune comunitar„,
precum ∫i conducerile Óntreprinderilor care compun grupul
de dimensiune comunitar„.
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Art. 23. — (1) Dispozi˛iile prezentului capitol sunt
aplicabile Ón oricare dintre situa˛iile urm„toare:
a) conducerea central„ ∫i grupul special de negociere
decid astfel;
b) conducerea central„ refuz„ deschiderea negocierilor
Ón termen de 6 luni de la data solicit„rii salaria˛ilor,
formulat„ potrivit art. 8 alin. (1);
c) Ón termen de 3 ani de la data solicit„rii salaria˛ilor,
formulat„ potrivit art. 8 alin. (1), conducerea central„ ∫i
grupul special de negociere nu sunt Ón m„sur„ s„ Óncheie
un acord ∫i grupul special de negociere nu a luat decizia
prev„zut„ la art. 18 alin. (1).
(2) Œn situa˛iile prev„zute la alin. (1) se constituie un
comitet european de Óntreprindere, Ón conformitate cu
dispozi˛iile prezentului capitol.
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Componen˛a comitetului european de Óntreprindere
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Art. 24. — (1) Comitetul european de Óntreprindere este
compus din salaria˛i ai Óntreprinderii de dimensiune
comunitar„ sau ai grupului de Óntreprinderi de dimensiune
comunitar„ desemna˛i ori ale∫i de reprezentan˛ii salaria˛ilor
sau, Ón absen˛a acestora, de ansamblul salaria˛ilor.
(2) Num„rul membrilor comitetului european de
Óntreprindere este de cel pu˛in 3 ∫i de cel mult 30, cu
reprezentarea ambelor sexe.
Art. 25. — (1) Comitetul european de Óntreprindere
adopt„ regulamentul s„u de organizare ∫i func˛ionare.
(2) Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare va
cuprinde modul concret de desemnare sau de alegere a
membrilor s„i, precum ∫i aspecte referitoare la
suspendarea, revocarea ori Óncetarea mandatelor acestora.
Art. 26. — Reprezentarea Ón comitetul european de
Óntreprindere se asigur„ prin desemnarea sau alegerea
unui membru din fiecare stat membru Ón care
Óntreprinderea de dimensiune comunitar„ are una ori mai
multe filiale, sucursale sau alte sedii secundare ori Ón care
grupul de Óntreprinderi de dimensiune comunitar„ are una
sau mai multe Óntreprinderi.
Art. 27. — Desemnarea sau alegerea de membri
suplimentari Ón comitetul european de Óntreprindere se face
dup„ procedura prev„zut„ la art. 11 alin. (3).

SECﬁIUNEA a 3-a

Competen˛a ∫i func˛ionarea comitetului european de
Óntreprindere

Art. 32. — (1) Competen˛a comitetului european de
Óntreprindere este limitat„ la informarea ∫i consultarea
salaria˛ilor asupra problemelor care intereseaz„ ansamblul
Óntreprinderii de dimensiune comunitar„ sau al grupului de
Óntreprinderi de dimensiune comunitar„ ori cel pu˛in dou„
filiale, sucursale sau alte sedii secundare ori Óntreprinderi
ale grupului, situate Ón state membre diferite.
(2) Œn cazul Óntreprinderilor sau al grupurilor de
Óntreprinderi de dimensiune comunitar„ a c„ror conducere
central„ nu este situat„ Óntr-un stat membru, competen˛a
comitetului european de Óntreprindere este limitat„ la
aspectele care privesc toate filialele, sucursalele ∫i orice
alte sedii secundare ori toate Óntreprinderile membre ale
grupului, situate Ón statele membre, sau care privesc cel
pu˛in dou„ filiale, sucursale ori alte sedii secundare sau
Óntreprinderi ale grupului, situate Ón state membre diferite.
Art. 33. — (1) Conducerea central„ convoac„, cel pu˛in
o dat„ pe an, o reuniune cu comitetul european de
Óntreprindere, pentru a-l informa ∫i a-l consulta cu privire la
evolu˛ia activit„˛ii Óntreprinderii de dimensiune comunitar„
sau a grupului de Óntreprinderi de dimensiune comunitar„
∫i a perspectivelor acesteia, Ón baza unui raport elaborat
de conducerea central„. Reuniunea va avea Ón vedere, Ón
principal, urm„toarele aspecte:
a) structura Óntreprinderii de dimensiune comunitar„ sau
a grupului de Óntreprinderi de dimensiune comunitar„;
b) situa˛ia economic„ ∫i financiar„ a acestora;
c) evolu˛ia probabil„ a activit„˛ilor Óntreprinderii sau
grupului de Óntreprinderi;
d) situa˛ia angaj„rilor ∫i previziunile de dezvoltare Ón
acest domeniu;
e) produc˛ia ∫i v‚nz„rile;
f) investi˛iile;
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alin. (3) ∫i dispozi˛iile subsidiare din prezenta lege, iar rolul
grupului special de negociere este Óndeplinit de comitetul
european de Óntreprindere.
Art. 40. — (1) Comitetul european de Óntreprindere sau
comitetul restr‚ns, dup„ caz, poate fi asistat de exper˛i, la
alegerea acestuia, Ón m„sura Ón care acest lucru este
necesar pentru Óndeplinirea atribu˛iilor lor.
(2) Conducerea central„ situat„ Ón Rom‚nia suport„
cheltuielile pentru cel pu˛in un expert.
Art. 41. — (1) Cheltuielile de func˛ionare ale comitetului
european de Óntreprindere sunt suportate de conducerea
central„ situat„ Ón Rom‚nia, conducere care va stabili, Ón
colaborare cu comitetul european de Óntreprindere, bugetul
anual al acestuia.
(2) Conducerea central„ asigur„ membrilor comitetului
european de Óntreprindere resursele financiare ∫i materiale
care s„ le permit„ s„ Ó∫i Óndeplineasc„ Ón mod
corespunz„tor obliga˛iile stabilite de prezenta lege.
(3) Conducerea central„ preia, dac„ nu s-a convenit
altfel, cheltuielile de organizare a reuniunilor ∫i de
traducere, precum ∫i cheltuielile aferente deplas„rii ∫i
caz„rii membrilor comitetului european de Óntreprindere ∫i
ale membrilor comitetului restr‚ns.
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CAPITOLUL V
Protec˛ia reprezentan˛ilor salaria˛ilor
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Art. 42. — (1) Membrii grupului special de negociere, ai
comitetului european de Óntreprindere ∫i reprezentan˛ii
salaria˛ilor angaja˛i Ón Rom‚nia beneficiaz„, Ón exercitarea
func˛iilor lor, de drepturile prev„zute de legisla˛ia Ón vigoare
pentru reprezentan˛ii salaria˛ilor ∫i pentru persoanele alese
Ón organele de conducere ale organiza˛iilor sindicale.
(2) Prevederea alin. (1) prive∫te, Ón special, participarea
la reuniunile grupului special de negociere ori ale
comitetului european de Óntreprindere sau la orice alt„
reuniune realizat„ Ón cadrul acordului prev„zut la art. 19,
precum ∫i plata salariului pentru membrii care fac parte din
personalul Óntreprinderii de dimensiune comunitar„ sau al
grupului de Óntreprinderi de dimensiune comunitar„, Ón
timpul absen˛ei necesare exercit„rii atribu˛iilor acestora.
(3) Persoanele prev„zute la alin. (1) nu pot fi supuse
vreunei discrimin„ri, concediate sau supuse altor sanc˛iuni,
ca urmare a Óndeplinirii atribu˛iilor lor Ón conformitate cu
prevederile prezentei legi.
(4) Membrilor grupului special de negociere, ai
comitetului european de Óntreprindere ∫i reprezentan˛ilor
salaria˛ilor trebuie s„ le fie acordate timpul ∫i mijloacele
necesare pentru a le permite s„ informeze salaria˛ii cu
privire la stadiul ∫i rezultatele procesului de informare ∫i
consultare.
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g) principalele modific„ri care privesc organizarea
Óntreprinderilor sau grupurilor de Óntreprinderi;
h) introducerea noilor metode de lucru sau a noilor
procedee de produc˛ie;
i) transferurile de produc˛ie, fuziunile, reducerea
dimensiunii sau Ónchiderea Óntreprinderilor, a filialelor,
sucursalelor ori a altor sedii secundare sau a unor p„r˛i
importante ale acestora;
j) concedierile colective.
(2) Conducerea central„ va comunica data reuniunii
comitetului european de Óntreprindere ∫i conducerilor locale,
cu cel pu˛in 15 zile calendaristice Ónainte de aceasta.
Art. 34. — (1) Prin excep˛ie de la prevederile art. 33,
c‚nd intervin situa˛ii excep˛ionale care afecteaz„
considerabil interesele salaria˛ilor, Ón special Ón cazul
schimb„rii sediului, Ónchiderii Óntreprinderilor sau filialelor,
sucursalelor ori a altor sedii secundare, concedierilor
colective, comitetul restr‚ns sau, dac„ acesta nu exist„,
comitetul european de Óntreprindere are dreptul de a fi
informat.
(2) Œn acest caz comitetul european de Óntreprindere
sau, dup„ caz, comitetul restr‚ns are dreptul de a se
reuni, la solicitarea sa, cu conducerea central„ din
Rom‚nia sau cu orice alt nivel de conducere din cadrul
Óntreprinderii de dimensiune comunitar„ ori al grupului de
Óntreprinderi de dimensiune comunitar„, care are
competen˛a s„ ia decizii, pentru a fi informat ∫i consultat
asupra m„surilor ce afecteaz„ considerabil interesele
salaria˛ilor.
(3) La reuniunea organizat„ cu comitetul restr‚ns au, de
asemenea, dreptul s„ participe membrii care au fost ale∫i
sau desemna˛i de filialele, sucursalele ori alte sedii
secundare ∫i/sau de Óntreprinderile care sunt direct afectate
de m„surile respective.
Art. 35. — (1) Reuniunea de informare ∫i consultare
prev„zut„ la art. 34 are loc Ón cel mai scurt timp posibil,
pe baza unui raport elaborat de conducerea central„ sau
de conducerile organizate la diferite niveluri.
(2) Comitetul european de Óntreprindere poate exprima
un punct de vedere cu privire la raport, la sf‚r∫itul
reuniunii sau Óntr-un termen rezonabil, dar nu mai t‚rziu de
10 zile de la data reuniunii.
Art. 36. — Reuniunea prev„zut„ la art. 34 nu poate
aduce atingere prerogativelor conducerii centrale.
Art. 37. — Œnainte de orice reuniune cu conducerea
central„, comitetul european de Óntreprindere sau comitetul
restr‚ns, care poate fi extins atunci c‚nd este cazul, Ón
conformitate cu prevederile art. 34 alin. (3), are dreptul s„
se reuneasc„ f„r„ s„ fie prezent„ conducerea central„.
Art. 38. — (1) Membrii comitetului european de
Óntreprindere informeaz„ reprezentan˛ii salaria˛ilor
Óntreprinderii de dimensiune comunitar„ sau ai grupului de
Óntreprinderi de dimensiune comunitar„ ori, Ón absen˛a
acestora, pe to˛i salaria˛ii asupra con˛inutului ∫i rezultatului
inform„rilor ∫i consult„rilor desf„∫urate potrivit prevederilor
prezentului capitol.
(2) Prevederile alin. (1) nu pot exonera membrii
comitetului european de Óntreprindere sau membrii
comitetului restr‚ns de obliga˛ia de confiden˛ialitate
prev„zut„ la art. 44.
Art. 39. — (1) Dup„ 4 ani de la data constituirii
comitetului european de Óntreprindere, acesta examineaz„
necesitatea ini˛ierii de negocieri Ón vederea Óncheierii unui
acord potrivit art. 19 sau a men˛inerii aplic„rii dispozi˛iilor
subsidiare prev„zute de prezentul capitol.
(2) Dac„ se decide ini˛ierea unei proceduri de
negociere, se aplic„ prevederile art. 17, 19—22, art. 43
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CAPITOLUL VI
Dispozi˛ii diverse
Art. 43. — (1) Rela˛iile dintre conducerea central„ din
Rom‚nia ∫i comitetul european de Óntreprindere se bazeaz„
pe principiul colabor„rii, cu respectarea drepturilor ∫i
obliga˛iilor lor reciproce.
(2) Colaborarea dintre conducerea central„ ∫i
reprezentan˛ii salaria˛ilor este necesar„ ∫i Ón cadrul
procedurii de informare ∫i consultare a salaria˛ilor.
(3) Negocierile dintre conducerea central„ ∫i grupul
special de negociere se bazeaz„ pe principiul colabor„rii.
Art. 44. — Informa˛iile cu caracter confiden˛ial
comunicate cu acest titlu membrilor grupului special de
negociere, membrilor comitetului european de Óntreprindere,
exper˛ilor, precum ∫i reprezentan˛ilor salaria˛ilor nu pot fi

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

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 250/13.IV.2007

Dispozi˛ii finale

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

Art. 50. — Prezenta lege nu aduce atingere drepturilor
la informare ∫i consultare ale salaria˛ilor, prev„zute de
legisla˛ia rom‚n„ Ón vigoare.
Art. 51. — Prezenta lege intr„ Ón vigoare la data
ader„rii Rom‚niei la Uniunea European„.
Prezenta lege transpune:
Directiva Consiliului 94/45/CE privind instituirea unui
comitet european de Óntreprindere sau a unei proceduri de
informare ∫i consultare a lucr„torilor Ón Óntreprinderile ∫i
grupurile de Óntreprinderi de dimensiune comunitar„, publicat„
Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 254
din 30 septembrie 1994***);
prevederile art. 13 alin. (1) din Directiva Consiliului
2001/86/CE de completare a Statutului societ„˛ii europene Ón
ceea ce prive∫te implicarea salaria˛ilor, publicat„ Ón Jurnalul
Oficial al Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 294 din 10
noiembrie 2001****);
prevederile art. 15 alin. (1) din Directiva Consiliului
2003/72/CE de completare a Statutului societ„˛ii europene de
cooperare cu privire la implicarea salaria˛ilor, publicat„ Ón
Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene (JOCE) nr. L 207 din
18 august 2003****).
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Art. 47. — Constituie contraven˛ii ∫i se sanc˛ioneaz„ cu
amend„ de la 2.000 lei la 4.000 lei urm„toarele fapte*):
a) obstruc˛ionarea constituirii, organiz„rii sau func˛ion„rii
grupului special de negociere, a comitetului european de
Óntreprindere sau Ómpiedicarea instituirii ori aplic„rii
procedurii de informare sau consultare a angaja˛ilor de
c„tre un membru al conducerii centrale ori al conducerii de
un alt nivel Ón cadrul unei Óntreprinderi de dimensiune
comunitar„ sau al unui grup de Óntreprinderi de dimensiune
comunitar„ ori de c„tre o persoan„ care ac˛ioneaz„ Ón
numele acestora;
b) discriminarea unui membru al grupului special de
negociere, al comitetului european de Óntreprindere sau al
unui reprezentant al salaria˛ilor, care ac˛ioneaz„ conform
prezentei legi;
c) divulgarea informa˛iilor cu caracter confiden˛ial de
c„tre persoanele c„rora le-au fost comunicate Ón cadrul
procedurilor prev„zute de prezenta lege.

CAPITOLUL VIII

a

CAPITOLUL VII
R„spunderea contraven˛ional„

Art. 48. — Constatarea contraven˛iilor ∫i aplicarea
sanc˛iunilor se fac de c„tre organele de control ale
Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei**) sau de
c„tre alte organe care, potrivit legii, au dreptul s„
efectueze control.
Art. 49. — Contraven˛iilor prev„zute la art. 47 li se
aplic„ dispozi˛iile Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contraven˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 180/2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.

ite

dezv„luite unor ter˛i nici dup„ expirarea mandatului,
indiferent de locul unde se g„sesc aceste persoane.
Art. 45. — (1) Conducerea central„ din Rom‚nia nu
este obligat„ s„ comunice informa˛ii atunci c‚nd acestea,
potrivit unor criterii obiective, prin natura lor, ar afecta grav
func˛ionarea Óntreprinderilor respective sau le-ar prejudicia.
(2) Conducerea central„ din Rom‚nia are obliga˛ia
motiv„rii Ón scris a refuzului divulg„rii informa˛iilor prev„zute
la alin. (1).
Art. 46. — Solicitarea venit„ din partea conducerii
centrale de respectare a confiden˛ialit„˛ii, respectiv decizia
conducerii centrale de a nu divulga informa˛iile prev„zute
la art. 45 poate fi contestat„ de comitetul european de
Óntreprindere sau de reprezentan˛ii salaria˛ilor la instan˛ele
judec„tore∫ti competente, Ón termen de 30 de zile.

tu

16

D

es

tin

at

ex

cl

us

*) Amenzile sunt exprimate Ón moned„ nou„ potrivit dispozi˛iilor Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei na˛ionale, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
**) Conform art. 15 lit. f) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor m„suri de reorganizare Ón cadrul
administra˛iei publice centrale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, Ón cuprinsul actelor normative Ón vigoare
denumirea îMinisterul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei“ se Ónlocuie∫te cu îMinisterul Muncii, Familiei ∫i Egalit„˛ii de ™anse“.
***) Norma de transpunere se reg„se∫te Ón Legea nr. 217/2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 628 din 19 iulie 2005.
****) Normele de transpunere au fost introduse prin Legea nr. 468/2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.028 din
27 decembrie 2006.
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