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ORDONANﬁE ™I HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
privind organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei pentru Serviciile Societ„˛ii Informa˛ionale

ce

Prin Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr.25/2007 privind stabilirea unor m„suri pentru reorganizarea aparatului de
lucru al Guvernului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, a fost prev„zut„ Ónfiin˛area Ón subordinea Ministerului
Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iei a Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Serviciile Societ„˛ii Informa˛ionale, care urma s„ preia
atribu˛iile Inspectoratului General pentru Comunica˛ii ∫i Tehnologia Informa˛iei Ón domeniul oper„rii la nivel na˛ional a sistemelor
informatice ale administra˛iei publice centrale, ce furnizeaz„ servicii publice destinate guvern„rii prin mijloace electronice. P‚n„
la aceast„ dat„ autoritatea nu a fost organizat„, Óntruc‚t reanalizarea cadrului de func˛ionare a dus la concluzia necesit„˛ii
transform„rii acestei autorit„˛i Ón agen˛ie, structur„ adecvat„ atribu˛iilor pe care aceasta urmeaz„ s„ le Óndeplineasc„.
ﬁin‚nd seama de faptul c„ neadoptarea de m„suri imediate, prin ordonan˛„ de urgen˛„, ar conduce la dificult„˛i Ón
ceea ce prive∫te o func˛ionare optim„ a acestei institu˛ii, situa˛ie extraordinar„ a c„rei reglementare nu poate fi am‚nat„,
Ón temeiul art.115 alin.(4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

f) auditeaz„, la cerere, performan˛a aplica˛iilor ∫i
sistemelor informatice destinate furniz„rii de servicii publice
prin mijloace electronice;
g) selecteaz„ procesatorii de pl„˛i online cu card Ón
cadrul proiectului îGhi∫eul virtual de pl„˛i“;
h) asigur„ recunoa∫terea Ón sistemele pe care le
opereaz„ a oric„rei semn„turi electronice extinse bazate pe
un certificat calificat emis de un furnizor de servicii de
certificare acreditat;
i) poate acorda consultan˛„ de specialitate pentru
institu˛ii ∫i organiza˛ii na˛ionale, regionale ∫i interna˛ionale;
j) poate Óncheia conven˛ii, protocoale, Ón˛elegeri cu
institu˛iile din ˛ar„ care au atribu˛ii Ón domeniu ∫i cu
institu˛iile similare din str„in„tate, Ón condi˛iile legii;
k) poate fi membru sau membru fondator al
organiza˛iilor interne ∫i interna˛ionale de specialitate ∫i
poate participa la activit„˛ile acestora;
l) realizeaz„ cercet„ri, studii, analize, sinteze, activit„˛i
de proiectare ∫i cursuri de preg„tire privind domeniile sale
de activitate;
m) urm„re∫te interoperabilitatea aplica˛iilor de guvernare
prin mijloace electronice;
n) Óntocme∫te rapoarte anuale asupra activit„˛ii proprii,
pe care le supune spre aprobare ministrului comunica˛iilor
∫i tehnologiei informa˛iei;
o) exercit„ oricare alte activit„˛i stabilite Ón sarcina sa Ón
conformitate cu dispozi˛iile legale Ón vigoare.
Art. 3. — (1) ASSI colaboreaz„ cu ministerele ∫i
celelalte organe de specialitate ale administra˛iei publice
centrale ∫i locale, av‚nd dreptul de a solicita ∫i de a primi
din partea acestora informa˛iile necesare pentru realizarea
atribu˛iilor sale.
(2) Œn activitatea sa ASSI este sprijinit„ de un comitet
consultativ, format din 5 membri, dintre care unul este
reprezentantul Ministerului Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei
Informa˛iei, iar unul al Ministerului Internelor ∫i Reformei
Administrative.
(3) Numirea membrilor ∫i regulamentul de organizare ∫i
func˛ionare a comitetului consultativ se aprob„ prin ordin al
ministrului comunica˛iilor ∫i tehnologiei informa˛iei.
(4) ASSI poate prelua, Ón condi˛iile legii, infrastructuri de
comunica˛ii ale altor institu˛ii publice.
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Art. 1. — (1) Agen˛ia pentru Serviciile Societ„˛ii
Informa˛ionale, denumit„ Ón continuare ASSI se organizeaz„
∫i func˛ioneaz„ ca institu˛ie public„ cu personalitate juridic„
Ón subordinea Ministerului Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei
Informa˛iei, Ón scopul implement„rii ∫i oper„rii la nivel
na˛ional a sistemelor informatice ale administra˛iei publice
centrale ce furnizeaz„ servicii publice destinate guvern„rii
prin mijloace electronice.
(2) ASSI are sediul Ón municipiul Bucure∫ti, Str. Italian„
nr. 22, sectorul 2.
(3) ASSI poate dispune de sedii teritoriale.
(4) ASSI Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón conformitate cu
legisla˛ia Ón vigoare ∫i cu regulamentul propriu de
organizare ∫i func˛ionare.
(5) Finan˛area cheltuielilor curente ∫i de capital ale ASSI
se asigur„ integral din venituri proprii.
Art. 2. — Œn realizarea obiectului s„u de activitate, ASSI
are urm„toarele atribu˛ii principale:
a) dezvolt„ ∫i opereaz„ Sistemul e-guvernare, Sistemul
electronic de achizi˛ii publice ∫i Sistemul informatic pentru
atribuirea electronic„ a autoriza˛iilor de transport
interna˛ional rutier de marf„ ∫i pentru atribuirea electronic„
a traseelor na˛ionale din programele de transport prin
serviciile regulate jude˛ene, interjude˛ene limitrofe ∫i
interjude˛ene;
b) reglementeaz„ activit„˛ile specifice furniz„rii serviciilor
de guvernare prin mijloace electronice, Ón condi˛iile legii;
c) implementeaz„, coordoneaz„ ∫i opereaz„ la nivel
na˛ional sisteme informatice ∫i de comunica˛ii proprii, Ón
scopul furniz„rii serviciilor destinate guvern„rii prin mijloace
electronice;
d) colaboreaz„ cu institu˛ii ∫i organiza˛ii na˛ionale,
regionale ∫i interna˛ionale din domeniul s„u de competen˛„;
e) Ónainteaz„ c„tre ministerul de specialitate propuneri
de acte normative pentru Ómbun„t„˛irea cadrului legislativ Ón
domeniul furniz„rii de servicii publice prin mijloace
electronice ∫i al serviciilor societ„˛ii informa˛ionale;
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Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„:
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Art. 4. — (1) Conducerea ASSI este asigurat„ de un
pre∫edinte, ajutat de 2 vicepre∫edin˛i.
(2) Pre∫edintele este ordonator de credite ∫i reprezint„
institu˛ia Ón rela˛iile cu ter˛e persoane fizice ∫i juridice.
(3) La nivelul ASSI se constituie comisii tehnice pentru
sus˛inerea activit„˛ii de reglementare ∫i supraveghere.
Membrii comisiilor vor fi nominaliza˛i de conduc„torii
institu˛iilor implicate.
(4) Prin decizie a pre∫edintelui ASSI se pot constitui
comitete ∫i pe alte domenii de activitate.
(5) Œn exercitarea atribu˛iilor ce Ói revin, pre∫edintele
emite decizii, care pot avea caracter normativ sau
individual.
(6) Deciziile prin care se adopt„ norme se public„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
(7) Pre∫edintele ∫i vicepre∫edin˛ii sunt numi˛i ∫i revoca˛i
prin ordin al ministrului comunica˛iilor ∫i tehnologiei
informa˛iei.
(8) Numirea Ón func˛ie at‚t a pre∫edintelui, c‚t ∫i a
celor 2 vicepre∫edin˛i se face Ón urma sus˛inerii ∫i
promov„rii unui concurs, Ón condi˛iile legii.
(9) Salariul pre∫edintelui ∫i al vicepre∫edin˛ilor se
stabilesc prin ordin al ministrului comunica˛iilor ∫i
tehnologiei informa˛iei, Ón condi˛iile legii.
(10) Atribu˛iile pre∫edintelui se stabilesc prin
Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a ASSI.
(11) Pre∫edintele poate delega o parte din atribu˛iile
sale altei persoane din structura organizatoric„ a ASSI.
Art. 5. — (1) Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare,
structura organizatoric„ ∫i num„rul maxim de posturi ale
ASSI se aprob„ prin ordin al ministrului comunica˛iilor ∫i
tehnologiei informa˛iei.
(2) La nivelul ASSI se pot constitui unit„˛i de
management al proiectului, Ón condi˛iile prev„zute de lege.
Art. 6. — (1) Veniturile proprii ale ASSI se asigur„ din
urm„toarele surse:
a) tarife aferente sistemelor informatice pe care le
administreaz„ ∫i opereaz„, Óncasate potrivit legii;
b) tarife pentru activit„˛ile desf„∫urate Ón domeniul s„u
de activitate;
c) dona˛ii, legate ∫i sponsoriz„ri Ón condi˛iile legii;
d) credite interne ∫i externe contractate Ón condi˛iile
legii;
e) alte venituri ce se pot realiza Ón condi˛iile legii.
(2) Sumele Óncasate din sursele prev„zute la alin. (1)
se re˛in integral ca venituri proprii, cu titlu permanent, la
dispozi˛ia ASSI ∫i se folosesc Ón conformitate cu
prevederile bugetului de venituri ∫i cheltuieli aprobat potrivit
legii.
Art. 7. — (1) Bugetul de venituri ∫i cheltuieli al ASSI se
aprob„ potrivit dispozi˛iilor legale Ón vigoare Ón domeniul
finan˛elor publice.
(2) Excedentele rezultate din execu˛ia bugetului de
venituri ∫i cheltuieli se reporteaz„ Ón anul urm„tor.
Art. 8. — (1) Pentru efectuarea Óncas„rilor ∫i pl„˛ilor
necesare, ASSI dispune de conturi ∫i subconturi Ón lei sau
Ón valut„, deschise la Trezoreria Statului ∫i la b„nci
comerciale, Ón condi˛iile legii.

ite

Conducerea, structura organizatoric„ ∫i asigurarea
surselor de finan˛are a activit„˛ii

(2) Œn vederea administr„rii eficiente a resurselor
financiare ∫i pentru garantarea obliga˛iilor asumate, ASSI
poate constitui depozite Ón condi˛iile legii.
(3) Œn cazuri Óntemeiate, Ón vederea exercit„rii atribu˛iilor
stabilite de lege Ón sarcina sa, ASSI poate contracta
credite bancare sau Ómprumuturi interne sau externe, Ón lei
sau Ón valut„.
Art. 9. — (1) Personalul ASSI este personal contractual,
angajat pe baz„ de concurs organizat Ón condi˛iile legii, Ón
conformitate cu structura organizatoric„.
(2) Pentru asigurarea continuit„˛ii furniz„rii serviciilor,
implement„rii ∫i oper„rii sistemelor informatice ale
administra˛iei publice ce furnizeaz„ servicii destinate
guvern„rii prin mijloace electronice, personalul necesar este
preluat, pe baz„ de protocol de predare-preluare, urmat de
Óncheierea de contracte individuale de munc„ pe perioad„
nedeterminat„, de la Autoritatea Na˛ional„ pentru
Reglementare Ón Comunica˛ii ∫i Tehnologia Informa˛iei, cu
men˛inerea nivelului de salarizare prev„zut prin actele
normative Ón vigoare ∫i a tuturor drepturilor dob‚ndite Ón
temeiul contractului colectiv de munc„ Óncheiat la nivelul
fostului Inspectorat General pentru Comunica˛ii ∫i
Tehnologia Informa˛iei.
(3) Atribu˛iile, sarcinile ∫i r„spunderile individuale ale
personalului ASSI se stabilesc prin fi∫a postului, pe baza
Regulamentului de organizare ∫i func˛ionare a ASSI.
(4) Angajarea, avansarea, precum ∫i modificarea sau
Óncetarea raporturilor de munc„ ale personalului din
aparatul propriu al ASSI se aprob„ prin decizie a
pre∫edintelui, Ón condi˛iile legii.
(5) Salarizarea personalului ASSI se face conform
reglement„rilor legale Ón vigoare privind utilizarea veniturilor
realizate de institu˛iile publice finan˛ate integral din venituri
proprii.
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CAPITOLUL II

3

CAPITOLUL III
Dispozi˛ii finale
Art. 10. — (1) Pentru desf„∫urarea activit„˛ilor specifice,
ASSI preia, pe baz„ de protocol de predare-preluare de la
Autoritatea Na˛ional„ pentru Reglementare Ón Comunica˛ii ∫i
Tehnologia Informa˛iei, imobilul cl„dire ∫i teren din
Bucure∫ti, sectorul 2, Str. Italian„ nr. 22, infrastructura
necesar„ oper„rii la nivel na˛ional a sistemelor informatice
ce furnizeaz„ servicii publice destinate guvern„rii prin
mijloace electronice, personalul aferent acestei activit„˛i,
sursele de finan˛are aferente atribu˛iilor specifice, o cot„
parte stabilit„ prin protocol, din disponibilit„˛ile bugetare
existente ∫i din veniturile ce urmeaz„ a se Óncasa Ón
semestrul I Ón bugetul fostului Inspectorat General pentru
Comunica˛ii ∫i Tehnologia Informa˛iei, precum ∫i un num„r
de 10 autoturisme cu un consum mediu de carburant pe
autovehicul de 350 de litri pe lun„.
(2) Protocolul de predare-preluare se Óncheie Ón termen
de 30 de zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„.
(3) Virarea sumelor prev„zute la alin. (1) Ón contul ASSI
se va efectua, Ón termen de 15 zile de la data Óncheierii
protocolului de predare-preluare, din disponibilit„˛ile
bugetare existente.
(4) Consumul mediu de carburant pe autovehicul este
de 350 de litri pe lun„.
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Art. 12. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 744/2003 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Comunica˛iilor ∫i
Tehnologiei Informa˛iei, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„
dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 12 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. 12. — Ministerul Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei
Informa˛iei are Ón subordine Agen˛ia pentru Serviciile
Societ„˛ii Informa˛ionale ∫i Ón coordonare direct„ Institutul
Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare Ón Informatic„ — ICI
Bucure∫ti ∫i Institutul Na˛ional de Studii ∫i Cercet„ri pentru
Comunica˛ii — I.N.S.C.C. Bucure∫ti, institu˛ii prev„zute Ón
anexele nr. 3 ∫i 5.“
2. Articolul 15 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îArt. 15. — Anexele nr.1—5 fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.“
3. Dup„ anexa nr. 4 se introduce o nou„ anex„, anexa
nr. 5 îUnit„˛ile care func˛ioneaz„ Ón subordinea
Ministerului Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iei“, cu
urm„torul cuprins:
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(5) Nu se consider„ dep„∫iri la consumul de carburant
normat pe autovehicul consumul care la nivelul anului se
Óncadreaz„ Ón limita combustibilului normat Ón raport cu
num„rul total de autovehicule aprobat prin prezentul act
normativ.
(6) Paza sediilor ASSI se organizeaz„ ∫i se efectueaz„
cu efective de jandarmi.
Art. 11. — Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 25/2007 privind stabilirea unor m„suri pentru
reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 270 din
23 aprilie 2007, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se
modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatul (3) al articolului 5 va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Atribu˛iile specifice Ón domeniul oper„rii la nivel
na˛ional a sistemelor informatice ale administra˛iei publice
centrale, ce furnizeaz„ servicii publice destinate guvern„rii
prin mijloace electronice, ale fostului Inspectorat General
pentru Comunica˛ii ∫i Tehnologia Informa˛iei se preiau de
Ministerul Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iei ∫i se
exercit„ prin Agen˛ia pentru Serviciile Societ„˛ii
Informa˛ionale, care se Ónfiin˛eaz„ ca institu˛ie public„ cu
personalitate juridic„ Ón subordinea Ministerului
Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iei, finan˛at„ integral
din venituri proprii.“
2. Alineatul (4) al articolului 5 se abrog„.
3. Alineatul (5) al articolului 5 va avea urm„torul
cuprins:
î(5) Agen˛ia pentru Serviciile Societ„˛ii Informa˛ionale
preia, conform protocolului de predare-preluare Óncheiat cu
Autoritatea Na˛ional„ pentru Reglementare Ón Comunica˛ii ∫i
Tehnologia Informa˛iei, imobilul situat Ón municipiul
Bucure∫ti, Str. Italian„ nr. 22, sectorul 2, o cot„ din
disponibilit„˛ile bugetare existente ∫i din veniturile ce
urmeaz„ a se Óncasa Ón semestrul I 2007, precum ∫i
sursele de finan˛are, personalul, drepturile ∫i obliga˛iile
fostului Inspectorat General pentru Comunica˛ii ∫i
Tehnologia Informa˛iei, aferente atribu˛iilor specifice
domeniului prev„zut la alin. (3) ∫i altor domenii conexe.“
4. La articolul 30 alineatul (2), litera c) va avea
urm„torul cuprins:
îc) denumirea «Inspectoratul General pentru Comunica˛ii
∫i Tehnologia Informa˛iei» se Ónlocuie∫te cu denumirea
«Ministerul Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iei, prin
Agen˛ia pentru Serviciile Societ„˛ii Informa˛ionale», Ón cazul
atribu˛iilor specifice domeniului prev„zut la art. 5 alin. (3).“
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Agen˛ia pentru Serviciile Societ„˛ii Informa˛ionale“
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Art. 13. — Alin. (1) al art. 72 din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii
nr. 161/2003 privind unele m„suri pentru asigurarea
transparen˛ei Ón exercitarea demnit„˛ilor publice, a func˛iilor
publice ∫i Ón mediul de afaceri, prevenirea ∫i sanc˛ionarea
corup˛iei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic
Na˛ional, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 675 din 24 septembrie 2003, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 72. — (1) Constatarea contraven˛iilor prev„zute Ón
prezenta hot„r‚re ∫i aplicarea sanc˛iunilor se fac de c„tre
personalul anume Ómputernicit al Ministerului Internelor ∫i
Reformei Administrative ∫i al Ministerului Comunica˛iilor ∫i
Tehnologiei Informa˛iei, acesta din urm„ put‚nd delega
atribu˛iile prev„zute personalului Agen˛iei pentru Serviciile
Societ„˛ii Informa˛ionale.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul interimar al comunica˛iilor
∫i tehnologiei informa˛iei,
László Borbély
Ministrul muncii, familiei ∫i egalit„˛ii de ∫anse,
Paul P„curaru
Ministrul internelor ∫i reformei administrative,
Cristian David
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
Bucure∫ti, 28 iunie 2007
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GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
privind asigurarea fondului de locuin˛e sociale destinate chiria∫ilor evacua˛i sau care urmeaz„
a fi evacua˛i din locuin˛ele retrocedate fo∫tilor proprietari

ce

Situa˛ia extraordinar„ prev„zut„ la art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, se motiveaz„ prin
necesitatea stringent„ de asigurare a unui cadru adecvat pentru asigurarea locuin˛elor pentru chiria∫ii din imobile
na˛ionalizate care, prin efectul legii sau datorit„ unor hot„r‚ri judec„tore∫ti definitive ∫i irevocabile, sunt obliga˛i s„
p„r„seasc„ locuin˛ele pe care le de˛in Ón prezent, av‚nd Ón vedere retrocedarea Ón natur„ a propriet„˛ilor preluate abuziv
de c„tre stat. Neadoptarea Ón regim de urgen˛„ a acestei m„suri ar avea consecin˛e deosebit de grave asupra situa˛iei
chiria∫ilor evacua˛i, ceea ce va determina men˛inerea subven˛ion„rii Óncruci∫ate pe tipuri de activit„˛i pentru acoperirea
pierderilor din activitatea de Ónchiriere ∫i acordarea unor ajutoare sociale unor chiria∫i prin subven˛ion„ri din surse proprii
ale diferen˛ei dintre costuri ∫i chirie, la care se va ad„uga impactul social negativ asupra unui num„r mare de chiria∫i
evacua˛i, care prin adoptarea actului normativ ar putea beneficia de prevederile art. 44 alin. (2) din Legea nr. 10/2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.

or
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Œn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

an

el

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.

cultelor religioase din Rom‚nia, republicat„, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare;
4. Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 83/1999
privind restituirea unor bunuri imobile care au apar˛inut
comunit„˛ilor cet„˛enilor apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale din
Rom‚nia, republicat„;
5. altor acte normative, precum ∫i hot„r‚rilor
judec„tore∫ti cu caracter reparator r„mase definitive ∫i
irevocabile;
b) nu intr„ sub inciden˛a prevederilor art. 14 alin. (2)
lit. c) ∫i d) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 40/1999, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 241/2001, cu modific„rile ulterioare;
c) nu de˛in Ón proprietate o alt„ locuin˛„, inclusiv cas„
de vacan˛„;
d) nu au Ónstr„inat o locuin˛„ dup„ data de 1 ianuarie
1990;
e) nu au beneficiat ∫i/sau nu beneficiaz„ de sprijinul
statului Ón credite ∫i execu˛ie pentru realizarea unei
locuin˛e;
f) nu de˛in, Ón calitate de chiria∫, o alt„ locuin˛„ din
fondul locativ de stat.
(4) Au acces cu prioritate la locuin˛ele din fondul
constituit conform art. 1 alin. (2) persoanele Óndrept„˛ite
care Óndeplinesc cel pu˛in una dintre urm„toarele condi˛ii:
a) au un venit mediu net lunar, realizat Ón ultimele
12 luni, cu cel pu˛in 20% sub nivelul de venit net lunar
stabilit anual prin hot„r‚re a Guvernului, conform
prevederilor art. 8 alin. 2 din Legea locuin˛ei nr. 114/1996,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
b) sunt persoane cu handicap, invalizi ∫i/sau pensionari.
Art. 2. — (1) Œn vederea solu˛ion„rii cererilor persoanelor
Óndrept„˛ite privind repartizarea unei locuin˛e, autorit„˛ile
administra˛iei publice locale ∫i Consiliul General al
Municipiului Bucure∫ti stabilesc m„surile necesare pentru
luarea Ón eviden˛„ ∫i pentru analiza solicit„rilor primite. Œn
acest scop, prin hot„r‚ri ale consiliilor locale, respectiv a
Consiliului General al Municipiului Bucure∫ti, se constituie
comisii de analiz„ a solicit„rilor de locuin˛e ∫i se vor stabili
∫i da publicit„˛ii, prin afi∫are la sediul prim„riilor, criteriile Ón
baza c„rora se repartizeaz„ locuin˛ele, actele justificative
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Art. 1. — (1) Œn cadrul strategiei de dezvoltare a
fondului de locuin˛e, consiliile locale vor urm„ri asigurarea
fondului de locuin˛e necesar pentru acoperirea cerin˛elor pe
plan local, av‚nd prioritate cererile formulate de chiria∫ii
evacua˛i sau care urmeaz„ a fi evacua˛i din locuin˛ele
retrocedate fo∫tilor proprietari.
(2) Fondul de locuin˛e destinate Ónchirierii persoanelor
∫i/sau familiilor evacuate sau care urmeaz„ a fi evacuate
din locuin˛ele retrocedate Ón natur„ fo∫tilor proprietari se
constituie Ón conformitate cu prevederile art. 1 din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 68/2006 privind
m„suri pentru dezvoltarea activit„˛ii Ón domeniul
construc˛iilor de locuin˛e prin programe la nivel na˛ional,
aprobat„ prin Legea nr. 515/2006, de c„tre consiliile locale
din acele unit„˛i administrativ-teritoriale care au Ónregistrat
peste 10 cereri formulate de c„tre persoane Óndrept„˛ite, Ón
condi˛iile prevederilor art. 15 alin. (2) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 40/1999 privind protec˛ia chiria∫ilor
∫i stabilirea chiriei pentru spa˛iile cu destina˛ia de locuin˛e,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 241/2001, cu modific„rile ulterioare.
(3) Persoanele Óndrept„˛ite prev„zute la alin. (2) sunt
persoanele fizice care Óndeplinesc, Ón mod cumulativ,
urm„toarele condi˛ii:
a) sunt titulare ale contractelor de Ónchiriere sau au avut
calitatea de chiria∫i, dovedit„ prin acte, la data retroced„rii
pe cale administrativ„ sau judec„toreasc„ a locuin˛elor
c„tre fo∫tii proprietari sau mo∫tenitorii acestora, potrivit
urm„toarelor acte normative:
1. Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situa˛iei
juridice a unor imobile cu destina˛ia de locuin˛e, trecute Ón
proprietatea statului, cu modific„rile ulterioare;
2. Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor
imobile preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945 —
22 decembrie 1989, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;
3. Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 94/2000
privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apar˛inut
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CAPITOLUL I
Crearea ∫i repartizarea fondului de locuin˛e
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prevedea sumele aferente pentru fiecare dintre construc˛iile
respective.
Art. 7. — (1) Consiliile locale ∫i Consiliul General al
Municipiului Bucure∫ti vor stabili anual liste cuprinz‚nd
blocurile de locuin˛e sociale care sunt destinate constituirii
fondului prev„zut la art. 1 alin. (2), conform modelului
prev„zut Ón anexa nr. 1. Aceste liste se vor transmite
Ministerului Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor Ón
vederea definitiv„rii programului de realizare a locuin˛elor.
(2) Listele prev„zute la alin. (1) vor fi Ónso˛ite de o not„
explicativ„ cu privire la modul de solu˛ionare a cererilor de
locuin˛e, Ón care se va prezenta ∫i o situa˛ie sintetic„
Óntocmit„ conform modelului prev„zut Ón anexa nr. 2.
(3) Œn termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón vigoare
a legii privind aprobarea bugetului de stat anual, Ministerul
Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor Ómpreun„ cu
autorit„˛ile administra˛iei publice locale prev„zute la alin. (1)
analizeaz„ ∫i stabilesc priorit„˛ile investi˛iilor Ón construc˛ia
de locuin˛e sociale propuse a se realiza conform prezentei
ordonan˛e de urgen˛„ ∫i corecteaz„ Ón mod corespunz„tor
listele prev„zute la alin. (1).
(4) Alocarea sumelor pentru finan˛area investi˛iilor Ón
construc˛ia de locuin˛e sociale se va face pentru fiecare
construc˛ie de locuin˛e, astfel Ónc‚t s„ se asigure
finalizarea lucr„rilor, cu respectarea termenului de punere
Ón func˛iune ∫i cu Óncadrarea Ón plafonul valoric negociat pe
baz„ de contract.
Art. 8. — (1) Finan˛area programelor de investi˛ii Ón
construc˛ia de locuin˛e sociale se efectueaz„ prin conturile
deschise la Trezoreria Statului, cu respectarea normelor
metodologice privind aplicarea de c„tre Trezoreria Statului
a mecanismului de finan˛are a investi˛iilor publice.
(2) Constituirea, repartizarea ∫i utilizarea sumelor la
nivelul consiliilor locale ∫i al Consiliului General al
Municipiului Bucure∫ti conform prevederilor programelor de
investi˛ii sunt de competen˛a autorit„˛ilor administra˛iei
publice locale respective, care sunt obligate s„ urm„reasc„
∫i s„ asigure respectarea prevederilor legale.
Art. 9. — (1) Œn scopul asigur„rii fondurilor necesare
pentru finan˛area execut„rii construc˛iilor de locuin˛e sociale
destinate Ónchirierii persoanelor ∫i/sau familiilor evacuate
sau care urmeaz„ a fi evacuate din locuin˛ele retrocedate
Ón natur„ fo∫tilor proprietari, la fundamentarea proiectelor
de bugete locale anuale consiliile locale ∫i Consiliul
General al Municipiului Bucure∫ti vor prevedea pentru
fiecare dintre construc˛iile respective sumele aferente, pe
surse de finan˛are, inclusiv sumele necesar a fi alocate Ón
completare de la bugetul de stat.
(2) Œn sus˛inerea sumelor solicitate pentru aloca˛iile de
la bugetul de stat, conform modelului prev„zut Ón anexa
nr. 1, consiliile locale ∫i Consiliul General al Municipiului
Bucure∫ti vor prezenta separat sumele necesare pentru
terminarea locuin˛elor Óncepute de cele necesare pentru
construc˛iile noi.
Art. 10. — Pentru primirea aloca˛iilor de la bugetul de
stat cu destina˛ia finan˛„rii construc˛iilor de locuin˛e,
consiliile locale ∫i Consiliul General al Municipiului
Bucure∫ti procedeaz„ dup„ cum urmeaz„:
a) solicit„ lunar, Ón scris, Ministerului Dezvolt„rii,
Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor, p‚n„ la data de 6 a lunii
Ón curs, necesarul de fonduri Ón completarea celorlalte
sume, pentru decontarea lucr„rilor de construc˛ii-montaj
executate p‚n„ la finele lunii anterioare. Solicitarea va fi
Ónso˛it„ de situa˛ia privind produc˛ia realizat„, conform
anexei nr. 3. Anexa nr. 3 se completeaz„ Ón baza
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necesare care Ónso˛esc cererea ∫i locul de primire a
cererilor.
(2) La stabilirea criteriilor se va ˛ine seama de
prevederile art. 1 alin. (3) ∫i (4) ∫i, respectiv, ale art. 42
din Legea nr. 114/1996, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare. Œn cadrul fiec„rui criteriu, la
stabilirea ordinii de ierarhizare a cererilor se vor avea Ón
vedere:
a) condi˛iile de locuit ale solicitan˛ilor;
b) num„rul copiilor ∫i al celorlalte persoane care
gospod„resc Ómpreun„ cu solicitan˛ii;
c) starea s„n„t„˛ii solicitan˛ilor sau a unor membri ai
familiilor acestora;
d) vechimea cererilor.
(3) Comisiile constituite conform alin. (1) vor analiza
anual cererile pentru locuin˛e ∫i vor prezenta spre aprobare
consiliilor locale, Ónainte de fundamentarea proiectelor de
bugete locale pentru anul urm„tor, lista cuprinz‚nd
solicitan˛ii Óndrept„˛i˛i s„ primeasc„ o locuin˛„ Ón condi˛iile
∫i Ón ordinea de prioritate stabilite potrivit prevederilor
prezentei ordonan˛e de urgen˛„. Dup„ aprobare, listele se
vor afi∫a la sediile prim„riilor.
(4) Contesta˛iile Ómpotriva hot„r‚rilor consiliilor locale ∫i,
respectiv, a Consiliului General al Municipiului Bucure∫ti cu
privire la lista prev„zut„ la alin. (3) se vor adresa instan˛ei
de contencios administrativ competente, potrivit legii.
Art. 3. — Œn limita num„rului ∫i structurii locuin˛elor
disponibile Ón fondul constituit potrivit art. 1 alin. (2),
consiliile locale ∫i, respectiv, Consiliul General al
Municipiului Bucure∫ti vor emite reparti˛ii Ón ordinea stabilit„
Ón lista prev„zut„ la art. 2 alin. (3) r„mas„ definitiv„.
Art. 4. — Œnchirierea ∫i administrarea locuin˛elor
urmeaz„ regimul stabilit de Legea nr. 114/1996,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Art. 5. — (1) Stabilirea chiriei nominale se face cu
respectarea prevederilor cap. III din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 40/1999, coroborate cu prevederile art. 31,
32, 44 ∫i 45 din Legea nr. 114/1996, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, la propunerea
primarului/primarului general, cu aprobarea consiliului local
sau, dup„ caz, a Consiliului General al Municipiului
Bucure∫ti.
(2) Nivelul chiriei pe care o va pl„ti beneficiarul
reparti˛iei se stabile∫te odat„ cu Óncheierea contractului de
Ónchiriere, cu respectarea prevederilor art. 44 ∫i 45 din
Legea nr. 114/1996, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
Art. 6. — (1) Œn situa˛iile Ón care fondul de locuin˛e
constituit conform prevederilor art. 1 lit. a) ∫i b) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 68/2006, aprobat„
prin Legea nr. 515/2006, nu asigur„ satisfacerea cererilor
de locuin˛e cuprinse Ón lista Óntocmit„ conform prevederilor
art. 2, consiliile locale pot hot„rÓ promovarea ∫i realizarea
unor obiective noi de investi˛ii Ón construc˛ia de locuin˛e
sociale.
(2) Finan˛area programelor de investi˛ii Ón construc˛ia de
locuin˛e sociale se asigur„ din bugetele locale Ón limita
sumei prev„zute cu aceast„ destina˛ie, din transferuri de la
bugetul de stat, stabilite anual cu aceast„ destina˛ie Ón
bugetul Ministerului Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice ∫i
Locuin˛elor, precum ∫i din dona˛ii ∫i contribu˛ii de la
persoane fizice ∫i juridice, efectuate conform prevederilor
legale Ón vigoare.
(3) Œn scopul asigur„rii fondurilor necesare pentru
finan˛area construc˛iilor de locuin˛e sociale, consiliile locale
∫i Consiliul General al Municipiului Bucure∫ti, la
fundamentarea proiectelor de bugete locale anuale, vor
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(2) Verificarea situa˛iilor de lucr„ri, precum ∫i a stadiului
fizic de execu˛ie se va efectua de o comisie stabilit„ prin
hot„r‚re a consiliului local, din care vor face parte
administratorii delega˛i de primar/primarul general ∫i
inspectorii de ∫antier nominaliza˛i de unit„˛ile specializate Ón
r„spunderea c„rora a fost dat„ derularea investi˛iei.
CAPITOLUL II
Dispozi˛ii finale
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Art. 14. — (1) Locuin˛ele din fondul destinat Ónchirierii
persoanelor ∫i/sau familiilor evacuate sau care urmeaz„ a
fi evacuate din locuin˛ele retrocedate Ón natur„ fo∫tilor
proprietari apar˛in domeniului public al unit„˛ilor
administrativ-teritoriale Ón care sunt amplasate ∫i nu pot fi
v‚ndute.
(2) Locuin˛ele sociale, nesolicitate de persoanele
Óndrept„˛ite ∫i care au prioritate conform art. 1 alin. (4), se
constituie ca fond de locuin˛e destinate Ónchirierii
persoanelor ∫i/sau familiilor evacuate sau care urmeaz„ a
fi evacuate din locuin˛ele retrocedate Ón natur„ fo∫tilor
proprietari, care Óndeplinesc, Ón mod cumulativ, condi˛iile
prev„zute la art. 1 alin. (3).
(3) Repartizarea locuin˛elor prev„zute la alin. (2) se face
dup„ criterii stabilite potrivit art. 2 alin. (2), f„r„ ca
solicitan˛ii de locuin˛e s„ fie condi˛iona˛i de nivelul venitului
realizat.
(4) Pentru locuin˛ele r„mase nerepartizate conform
alin. (3), ca urmare a lipsei de solicit„ri din partea
persoanelor ∫i/sau familiilor evacuate sau care urmeaz„ a
fi evacuate din locuin˛ele retrocedate Ón natur„ fo∫tilor
proprietari, modul de administrare se stabile∫te prin
hot„r‚re a consiliului local, respectiv a Consiliului General
al Municipiului Bucure∫ti, f„r„ schimbarea destina˛iei date
prin autoriza˛ia de construire.
Art. 15. — (1) Sunt interzise, sub sanc˛iunea nulit„˛ii
absolute, contractele de Ónchiriere Óncheiate cu persoane
fizice pentru locuin˛ele din fondul constituit potrivit art. 1
alin. (2), cu nerespectarea condi˛iilor, destina˛iilor ∫i a
ordinii de prioritate prev„zute prin prezenta ordonan˛„ de
urgen˛„.
(2) Sub inciden˛a prevederilor alin. (1) intr„ ∫i cazurile
de schimbare permis„, dar nejustificat„, a destina˛iei
locuin˛elor, Ón situa˛iile prev„zute prin prezenta ordonan˛„
de urgen˛„.
(3) Depistarea cazurilor prev„zute la alin. (1) ∫i (2) ∫i
sesizarea instan˛elor judec„tore∫ti pentru constatarea
nulit„˛ii ∫i restabilirea situa˛iei anterioare se fac prin grija
prefec˛ilor.
Art. 16. — Anexele nr. 1—5 fac parte integrant„ din
prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
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situa˛iilor de lucr„ri verificate, Ónsu∫ite ∫i avizate de
inspectorii de ∫antier nominaliza˛i de unit„˛ile specializate Ón
r„spunderea c„rora a fost dat„ derularea investi˛iilor;
b) Ón vederea fundament„rii sumelor necesar a fi
alocate de la bugetul de stat pentru decontarea produc˛iei
care se va realiza Ón luna Ón curs se va transmite, p‚n„ la
data de 6 a lunii Ón curs, valoarea preliminat„ a produc˛iei
respective, conform anexei nr. 4;
c) dup„ analiz„ ∫i aprobare, Ministerul Dezvolt„rii,
Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor solicit„ Ministerului
Economiei ∫i Finan˛elor aloca˛ii bugetare cu aceast„
destina˛ie, conform anexei nr. 5;
d) dup„ analiza ∫i aprobarea aloca˛iilor bugetare,
Ministerul Dezvolt„rii, Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor
vireaz„ suma cu ordin de plat„ din contul de cheltuieli
bugetare Ón conturile consiliilor locale ∫i Ón contul Consiliului
General al Municipiului Bucure∫ti, deschise la unitatea
Trezoreriei Statului din municipiul re∫edin˛„ de jude˛,
respectiv din municipiul Bucure∫ti. Opera˛iunea se
efectueaz„ prin ordin de plat„ pentru Trezoreria Statului —
OPHT.
Art. 11. — (1) Consiliile locale ∫i Consiliul General al
Municipiului Bucure∫ti vor aproba listele cuprinz‚nd
construc˛iile de locuin˛e care urmeaz„ s„ se realizeze din
fondurile aflate Ón conturile deschise la Trezoreria Statului.
(2) Œn listele prev„zute la alin. (1), cuprinz‚nd
construc˛iile de locuin˛e, se vor preciza num„rul, structura
dup„ m„rime ∫i amplasamentul acestora.
Art. 12. — (1) Œn situa˛iile Ón care la unele blocuri de
locuin˛e se impune realizarea de spa˛ii cu alt„ destina˛ie
dec‚t cea de locuin˛„, pentru activit„˛i comerciale, de
prest„ri de servicii sau altele asemenea, finan˛area
lucr„rilor corespunz„toare acestor spa˛ii se va realiza de
c„tre viitorii beneficiari. Sumele necesare pentru executarea
lucr„rilor se vor Óncasa de la viitorii beneficiari de c„tre
autorit„˛ile administra˛iei publice locale, prin administratorii
delega˛i Ón a c„ror r„spundere a fost dat„ urm„rirea
investi˛iilor, conform unui grafic de pl„˛i convenit Óntre p„r˛i,
∫i se vor urm„ri distinct fa˛„ de sumele alocate pentru
construc˛ia de locuin˛e.
(2) Finan˛area ∫i execu˛ia lucr„rilor pentru aceste spa˛ii
se vor realiza astfel Ónc‚t s„ permit„ recep˛ia ∫i darea Ón
folosin˛„ a locuin˛elor din cl„dire la termenele prev„zute Ón
contract.
Art. 13. — (1) Autorit„˛ile administra˛iei publice locale
vor urm„ri ca Ón contractele de execu˛ie a locuin˛elor s„ fie
cuprinse clauze speciale care vor prevedea ca influen˛ele
Ón costurile pentru construc˛ii, rezultate din dep„∫irea
termenului-limit„ de recep˛ie, Ón condi˛ii de infla˛ie, s„ fie
suportate de partea care a generat dep„∫irea termenului
respectiv.
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PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul dezvolt„rii, lucr„rilor publice ∫i locuin˛elor,
László Borbély
Ministrul internelor ∫i reformei administrative,
Cristian David
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
Bucure∫ti, 28 iunie 2007.
Nr. 74.
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1)

Anexa nr. 1 este reprodus„ Ón facsimil.

Anexa nr. 1 se completeaz„ Ón baza datelor transmise de c„tre consiliile locale.
N O T √:
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ANEXA Nr. 11)
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1)

Anexa nr. 2 este reprodus„ Ón facsimil.
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ANEXA Nr. 3

CONSILIUL LOCAL ...
(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI)
SITUAﬁIA

privind produc˛ia realizat„ Ón anul ...................................., p‚n„ la finele lunii ..................................,
pentru darea Ón folosin˛„ a locuin˛elor .................................................*)
— mii lei —
I. Produc˛ia realizat„ de la Ónceputul anului ...................
II. Produc˛ia decontat„ cumulat de la Ónceputul anului,
din care:
— de la bugetul de stat
— din surse proprii
III. Produc˛ia realizat„ ∫i nedecontat„ la finele lunii,
din care:
— suma solicitat„ la plat„ de la bugetul de stat
— suma care se va pl„ti din surse proprii

........................
........................

........................
........................
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........................
........................
........................
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R„spundem pentru realitatea datelor.

Director buget-finan˛e,
.................................................

ra
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Pre∫edinte,
(Primar general)
.................................................
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rm
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ii
g

*) Se va preciza pentru care categorie de locuin˛e se transmite situa˛ia: pentru locuin˛e sociale la care au acces
toate persoanele Óndrept„˛ite sau pentru locuin˛e sociale destinate persoanelor Óndrept„˛ite prev„zute la art. 44 alin. (2) din
Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945 —
22 decembrie 1989, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
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ANEXA Nr. 4

at

CONSILIUL LOCAL ...

es

tin

(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE™TI)
SITUAﬁIA

D

10

privind sumele preliminate pentru luna ................................................, necesare
Ón vederea realiz„rii locuin˛elor .......................................................*)
— mii lei —
Produc˛ia preliminat„ pentru luna .....................,
din care, pe surse de finan˛are:
— surse de la bugetul de stat .........................
— surse proprii ..................................................

........................
........................
........................

R„spundem pentru realitatea datelor.
Pre∫edinte,
(Primar general)
.................................................

Director buget-finan˛e,
.................................................

*) Se va preciza pentru care categorie de locuin˛e se transmite situa˛ia: pentru locuin˛e sociale la care au acces
toate persoanele Óndrept„˛ite sau pentru locuin˛e sociale destinate persoanelor Óndrept„˛ite prev„zute la art. 44 alin. (2) din
Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945 —
22 decembrie 1989, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
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ANEXA Nr. 5
MINISTERUL DEZVOLT√RII, LUCR√RILOR PUBLICE ™I LOCUINﬁELOR
NOT√ DE FUNDAMENTARE

privind sumele necesare de la bugetul de stat pentru finan˛area
construc˛iilor de locuin˛e ...................................*), pe luna ......................................
— mii lei —
........................
........................
........................
........................
........................
........................

........................

........................
........................
........................
........................
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1. Program pentru anul ...........................................................................
2. Valoarea lucr„rilor executate de la Ónceputul anului p‚n„ la .........
3. Valoarea lucr„rilor decontate cumulat de la Ónceputul anului,
din care:
— de la bugetul de stat
— din surse proprii
4. Valoarea lucr„rilor realizate ∫i nedecontate p‚n„ la finele lunii ......,
din care:
— suma solicitat„ de la bugetul de stat de consiliile locale
∫i Consiliul General al Municipiului Bucure∫ti pentru decontarea
produc˛iei executate ∫i nedecontate
— suma ce se va pl„ti din surse proprii ale bugetelor locale
5. Suma aprobat„ la plat„ de la bugetul de stat pentru decontarea
produc˛iei executate ∫i nedecontate p‚n„ la finele lunii ................
6. Aloca˛ii solicitate de la bugetul de stat pentru decontarea produc˛iei
preliminate a lunii Ón curs
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Ordonator principal de credite,
......................................................
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*) Se va preciza pentru care categorie de locuin˛e se transmite situa˛ia: pentru locuin˛e sociale la care au acces
toate persoanele Óndrept„˛ite sau pentru locuin˛e sociale destinate persoanelor Óndrept„˛ite prev„zute la art. 44 alin. (2) din
Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945 —
22 decembrie 1989, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
privind procedura special„ de Ónregistrare fiscal„ ∫i de plat„ a contribu˛iilor sociale
ﬁin‚nd cont de faptul c„, Ón calitatea sa de stat membru cu drepturi depline, Rom‚niei Ói revine sarcina de a
asigura cadrul administrativ necesar punerii Ón practic„ a prevederilor Regulamentului Consiliului nr. 1.408/71/CEE privind
aplicarea regimurilor de securitate social„ lucr„torilor salaria˛i, lucr„torilor independen˛i ∫i membrilor familiilor lor care se
deplaseaz„ Ón interiorul Comunit„˛ii Europene, publicat Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor Europene seria L nr. 149 din
5 iulie 1971, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón vederea stabilirii procedurii de Ónregistrare fiscal„ ∫i de plat„ a contribu˛iilor sociale datorate Ón baza
regulamentelor comunitare de contribuabilii nereziden˛i, ca urmare a angaj„rii de lucr„tori rom‚ni,
pentru a crea cadrul juridic necesar asigur„rii din punct de vedere social a lucr„torilor sezonieri rom‚ni care
lucreaz„ Ón str„in„tate, astfel Ónc‚t ace∫tia s„ beneficieze de toate drepturile ce rezult„ din calitatea lor de salaria˛i,
˛in‚nd cont c„ aceast„ categorie de salaria˛i reprezint„ un segment important de lucr„tori migran˛i,
Óntruc‚t aceste elemente vizeaz„ interesul public ∫i reprezint„ situa˛ii extraordinare a c„ror reglementare nu poate
fi am‚nat„,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
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(2) Modelul declara˛iei speciale se aprob„ prin ordin
comun al ministrului muncii, familiei ∫i egalit„˛ii de ∫anse ∫i al
ministrului s„n„t„˛ii publice, cu consultarea pre∫edintelui Casei
Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate, Ón termen de 15 zile de
la data intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„.
Art. 5. — Casa Na˛ional„ de Pensii ∫i Alte Drepturi de
Asigur„ri Sociale, Agen˛ia Na˛ional„ pentru Ocuparea For˛ei
de Munc„ ∫i Casa Na˛ional„ de Asigur„ri de S„n„tate vor
desemna, fiecare, c‚te o institu˛ie din subordine
responsabil„, la nivel na˛ional, pentru eviden˛a persoanelor
care fac obiectul prezentei ordonan˛e de urgen˛„.
Desemnarea acestor institu˛ii va fi f„cut„ public„, Ón
condi˛iile legii.
Art. 6. — (1) Sumele datorate cu titlu de contribu˛ii
sociale Ón condi˛iile prezentei ordonan˛e de urgen˛„ se
declar„ ∫i se pl„tesc Ón lei, plata efectu‚ndu-se Ón contul
unic deschis la Trezoreria Statului.
(2) Œn cazul Ón care salariile au fost pl„tite Ón alte monede
dec‚t lei se va folosi rata de schimb a B„ncii Centrale
Europene Ón vigoare Ón ultima zi a perioadei de raportare.
Art. 7. — Prin derogare de la prevederile art. 110
alin. (2) ∫i alin. (3) lit. c) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„, republicat„,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, momentul pl„˛ii
crean˛elor fiscale reprezent‚nd contribu˛ii sociale datorate
de contribuabilii nereziden˛i este data credit„rii contului
general al Trezoreriei Statului.
Art. 8. — (1) Contribuabilul nerezident care are salaria˛i
lucr„tori sezonieri supu∫i legisla˛iei de asigur„ri sociale din
Rom‚nia este obligat s„ ˛in„ o eviden˛„ detaliat„ a
obliga˛iilor de plat„ a contribu˛iilor sociale, pentru a permite
organului fiscal competent sau organelor fiscale din statele
membre de domiciliu s„ constate corectitudinea declara˛iilor
prev„zute la art. 4.
(2) Aceste eviden˛e se pun la dispozi˛ie la solicitarea
organului fiscal competent, precum ∫i a organelor fiscale
din statele membre de domiciliu.
(3) Contribuabilul nerezident va p„stra aceste eviden˛e
pe o perioad„ de 50 de ani de la Óncheierea anului Ón care
s-au datorat ∫i pl„tit contribu˛iile.
Art. 9. — Prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ intr„ Ón
vigoare la data de Ónt‚i a lunii urm„toare public„rii Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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Art. 1. — Œn Ón˛elesul prezentului act normativ,
contribuabil nerezident Ónseamn„ persoana fizic„ sau
juridic„ ce nu are un sediu sau domiciliu Ón Rom‚nia ∫i
care, conform regulamentelor comunitare, datoreaz„ Ón
Rom‚nia contribu˛iile c„tre bugetul asigur„rilor sociale de
stat, inclusiv pentru accidente de munc„ ∫i boli
profesionale, bugetul asigur„rilor pentru ∫omaj, bugetul
Fondului na˛ional unic de asigur„ri sociale de s„n„tate,
denumite Ón continuare contribu˛ii sociale, pentru salaria˛ii lor
care sunt supu∫i legisla˛iei de asigur„ri sociale din
Rom‚nia.
Art. 2. — Contribuabilul nerezident se poate Ónregistra
direct la organul fiscal competent, potrivit reglement„rilor
legale Ón domeniu.
Art. 3. — (1) Contribuabilul nerezident, Ón calitate de
angajator, va calcula, re˛ine ∫i pl„ti Óntr-un cont unic
contribu˛iile sociale datorate Ón baza regulamentelor
comunitare pentru salaria˛ii s„i lucr„tori sezonieri supu∫i
legisla˛iei de asigur„ri sociale din Rom‚nia, Ón termenele
prev„zute de reglement„rile legale Ón materie.
(2) Sumele pl„tite de contribuabilul nerezident Ón contul
unic vor fi distribuite ∫i virate bugetelor ∫i fondurilor
prev„zute la art. 1, propor˛ional cotelor de contribu˛ii
datorate, potrivit legii, fiec„rui buget sau fond.
(3) Virarea sumelor din contul prev„zut la alin. (2) Ón
conturile corespunz„toare ale bugetului asigur„rilor sociale
de stat, bugetului asigur„rilor pentru ∫omaj, bugetului
Fondului na˛ional unic de asigur„ri sociale de s„n„tate se
efectueaz„ Ón 3 zile lucr„toare de la Óncasarea acestora.
(4) Œn termen de 30 de zile lucr„toare de la intrarea Ón
vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„, prin ordin al
ministrului economiei ∫i finan˛elor, se vor aproba normele
metodologice pentru aplicarea prevederilor alin. (3).
Art. 4. — (1) Contribuabilul nerezident care are salaria˛i
lucr„tori sezonieri supu∫i legisla˛iei de asigur„ri sociale din
Rom‚nia transmite, la termenele prev„zute de legile
speciale, organului fiscal competent îDeclara˛ia privind
obliga˛iile de plat„ la bugetul general consolidat“, iar
institu˛iei responsabile din subordinea Casei Na˛ionale de
Pensii ∫i Alte Drepturi de Asigur„ri Sociale, Agen˛iei
Na˛ionale pentru Ocuparea For˛ei de Munc„ ∫i Casei
Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate, o declara˛ie special„
care cuprinde eviden˛a nominal„ a asigura˛ilor.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 28 iunie 2007.
Nr. 76.

Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, familiei ∫i egalit„˛ii de ∫anse,
Paul P„curaru
Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
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GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat,
precum ∫i pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
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Av‚nd Ón vedere c„, prin dob‚ndirea calit„˛ii de stat membru al Uniunii Europene, Rom‚nia ∫i-a asumat, de la
data de 1 ianuarie 2007, obliga˛ia de a transpune acquis-ul comunitar, implicit de a asigura respectarea principiului
egalit„˛ii de ∫anse Ón cadrul schemelor ocupa˛ionale de securitate social„, inclusiv Ón ceea ce prive∫te sistemul pensiilor
militare de stat,
˛in‚nd seama de consult„rile bilateriale, desf„∫urate Óntre exper˛ii Comisiei Europene ∫i reprezentan˛ii institu˛iilor
rom‚ne care se Óncadreaz„ Ón sistemele de pensii ocupa˛ionale, din care a rezultat caracterul imperativ al modific„rii
legisla˛iei incidente,
lu‚nd Ón considerare necesitatea Ónl„tur„rii impactului social deosebit de grav determinat de blocarea sistemului
de pensii specific militar, dup„ data de 30 septembrie 2007, termen stabilit Ón cadrul consult„rilor, ceea ce ar presupune
imposibilitatea calcul„rii pensiilor pentru cei care Óndeplinesc condi˛iile necesare pentru pensionare,
˛in‚nd cont de necesitatea adopt„rii unor m„suri imediate pentru eliminarea discrimin„rilor Óntre b„rba˛i ∫i femei,
situa˛ie extraordinar„ a c„rei reglementare nu poate fi am‚nat„, procedura parlamentar„ de urgen˛„ prev„zut„ de art. 76
alin. (3) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, nefiind suficient„,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
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6. Dup„ alineatul (2) al articolului 21 se introduc dou„
noi alineate, alineatele (3) ∫i (4), cu urm„torul cuprins:
î(3) Œn cazul Ón care modific„rile prev„zute la alin. (2)
au fost determinate ca urmare a modific„rilor actelor
normative incidente, se aplic„ prevederile alin. (1).
(4) Pentru cadrele militare pensionate Ón condi˛iile
art. 15 ∫i art. 31 alin. (2), baza de calcul folosit„ pentru
stabilirea pensiei militare de stat este cea prev„zut„ la
alin. (1), actualizat„ la data deschiderii dreptului la pensie.“
7. Articolul 24 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 24. — Cadrele militare care au o vechime Ón
serviciu mai mare de 25 de ani beneficiaz„, pentru fiecare
an Ón plus, de un spor la pensie de 2% din baza de calcul
folosit„ la stabilirea pensiei.“
8. Articolul 25 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 25. — Pensia militar„ de stat stabilit„ ∫i actualizat„
Ón condi˛iile prezentei legi nu poate fi mai mare dec‚t baza
de calcul avut„ Ón vedere la stabilirea/actualizarea pensiei.“
9. Alineatul (1) al articolului 39 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 39. — (1) So˛ul supravie˛uitor are dreptul la pensie
de urma∫ pe tot timpul vie˛ii, la Ómplinirea v‚rstei de 55 de
ani, dac„ a avut cel pu˛in 15 ani de c„s„torie cu persoana
decedat„.“
10. Articolul 82 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 82. — Militarii care au fost degrada˛i militar ori au
pierdut gradul de ofi˛er, maistru militar sau subofi˛er au
dreptul la pensie de serviciu pentru limit„ de v‚rst„ la
Ómplinirea v‚rstei de 55 de ani, dac„ au la data trecerii Ón
rezerv„ cel pu˛in 25 de ani vechime Ón serviciu, din care
efectiv ca militar 15 ani. Baza de calcul pentru stabilirea
pensiei o constituie solda lunar„ brut„ primit„ Ón ultima
lun„ de activitate, actualizat„ la data deschiderii dreptului
la pensie.“
Art. II. — Alineatul 1 al articolului 90 din Legea
nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 155 din 20 iulie
1995, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„
∫i va avea urm„torul cuprins:
îCadrele militare Ón activitate, care nu Óndeplinesc
condi˛iile de pensionare, nu pot fi trecute Ón rezerv„ pe
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Art. I. — Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de
stat, republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 748 din 14 octombrie 2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„
cum urmeaz„:
1. Articolul 12 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 12. — Au dreptul la pensie de serviciu pentru
limit„ de v‚rst„ cadrele militare Ón activitate care
Óndeplinesc cumulativ urm„toarele condi˛ii:
a) v‚rsta de 55 de ani;
b) vechime minim„ Ón serviciu de 25 de ani, din care
efectiv ca militar 15 ani.“
2. Articolul 15 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 15. — Cadrele militare care la data trecerii Ón
rezerv„ nu Óndeplinesc condi˛iile de acordare a unei pensii,
dar au o vechime Ón serviciul militar de cel pu˛in 15 ani,
beneficiaz„ de pensie militar„ de stat la Ómplinirea v‚rstei
de 55 de ani, propor˛ional cu num„rul anilor de serviciu
militar.“
3. Alineatul (1) al articolului 16 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
îArt. 16. — (1) Cadrele militare Ón activitate care se afl„
Ón una dintre situa˛iile prev„zute la art. 9 alin. (1) lit. b)
sau c) beneficiaz„ de pensie de serviciu anticipat„ sau
anticipat„ par˛ial„, astfel:
a) la Ómplinirea v‚rstei de 50 de ani, dac„ ∫i-au
desf„∫urat activitatea Ón condi˛ii de munc„ deosebite cel
pu˛in 20 de ani efectiv, din care cel pu˛in 10 ani efectiv ca
militar;
b) la Ómplinirea v‚rstei de 45 de ani, dac„ ∫i-au
desf„∫urat activitatea Ón condi˛ii de munc„ speciale cel
pu˛in 15 ani efectiv, din care cel pu˛in 10 ani efectiv ca
militar.“
4. La articolul 17, dup„ litera d) se introduce o nou„
liter„, litera e), cu urm„torul cuprins:
îe) a avut calitatea de func˛ionar public cu statut
special, Ón institu˛iile din sistemul de ap„rare, ordine public„
∫i securitate na˛ional„.“
5. Dup„ articolul 20 se introduce un nou articol,
articolul 201, cu urm„torul cuprins:
îArt. 201. — La acordarea pensiei militare de stat se va
respecta principiul potrivit c„ruia deschiderea dreptului la
pensie se efectueaz„ mai Ónt‚i de ultimul sistem Ón care
cel Ón cauz„ a fost asigurat.“

el

or

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
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timpul c‚t se afl„ Ón incapacitate temporar„ de munc„, fiind
internate Ón spitale ori sanatorii, se g„sesc Ón concedii
medicale sau Ón concediu pentru cre∫terea copilului, iar
cadrele militare femei, nici Ón perioada gravidit„˛ii, a
concediului de risc maternal ∫i a celui de maternitate,
acordate potrivit art. 15.“
Art. III. — (1) Fondurile necesare aplic„rii prezentei
ordonan˛e de urgen˛„ se asigur„ prin suplimentarea

bugetelor aprobate Ministerului Ap„r„rii, Ministerului
Internelor ∫i Reformei Administrative ∫i Serviciului Rom‚n
de Informa˛ii.
(2) Potrivit prevederilor alin. (1) se autorizeaz„ Ministerul
Economiei ∫i Finan˛elor s„ efectueze modific„rile necesare
Ón bugetul de stat ∫i Ón bugetele institu˛iilor men˛ionate.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

ce

Contrasemneaz„:
p. Ministrul ap„r„rii,
Corneliu Dobri˛oiu,
secretar de stat
Ministrul internelor ∫i reformei administrative,
Cristian David
Ministrul muncii, familiei ∫i egalit„˛ii de ∫anse,
Paul P„curaru
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
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Bucure∫ti, 28 iunie 2007.
Nr. 77.
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HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.583/2005 privind declan∫area
procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privat„ situate pe amplasamentul lucr„rii
îVarianta de ocolire a municipiului Drobeta-Turnu Severin km 334+635—km 344+254
pe teritoriul localit„˛ilor Drobeta-Turnu Severin ∫i ™imian din jude˛ul Mehedin˛i“

in

fo

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind
unele m„suri prealabile lucr„rilor de construc˛ie de autostr„zi ∫i drumuri na˛ionale,
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Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
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Art. I. — Anexa nr. 2 la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.583/2005 privind declan∫area procedurilor de
expropriere a imobilelor proprietate privat„ situate pe
amplasamentul lucr„rii îVarianta de ocolire a municipiului
Drobeta-Turnu Severin km 334+635—km 344+254 pe
teritoriul localit„˛ilor Drobeta-Turnu Severin ∫i ™imian din
jude˛ul Mehedin˛i“, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 7 din 4 ianuarie 2006, cu
modific„rile ulterioare, se completeaz„ cu anexa la prezenta
hot„r‚re.
Art. II. — (1) Se aprob„ suplimentarea sumei prev„zute
ca just„ desp„gubire pentru imobilele ce constituie
amplasamentul lucr„rii îVarianta de ocolire a municipiului
Drobeta-Turnu Severin km 334+635—km 344+254 pe
teritoriul localit„˛ilor Drobeta-Turnu Severin ∫i ™imian din
jude˛ul Mehedin˛i“ cu suma global„ estimat„ de 455 mii lei
alocat„ din bugetul Ministerului Transporturilor, Ón limita
prevederilor anuale aprobate cu destina˛ia cheltuieli aferente

costurilor neeligibile incluse Ón planul de finan˛are prev„zut
Ón Memorandumul de finan˛are convenit Óntre Guvernul
Rom‚niei ∫i Comisia European„ privind asisten˛a financiar„
nerambursabil„ acordat„ prin Instrumentul pentru Politici
Structurale de Preaderare pentru m„sura îReabilitarea
sec˛iunii Drobeta-Turnu Severin—Lugoj a drumului na˛ional
DN 6 (faza 2 a proiectului Craiova—Lugoj), Rom‚nia“,
semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2001 ∫i la Bucure∫ti
la 17 aprilie 2002, ratificat prin Legea nr. 154/2003,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 323
din 13 mai 2003, cu modific„rile ulterioare.
(2) Suma prev„zut„ la alin. (1) este aferent„ imobilelor
cuprinse Ón anexa la prezenta hot„r‚re.
Art. III. — Persoanele fizice/juridice prev„zute Ón anexa
la prezenta hot„r‚re vor depune cererile pentru plata justei
desp„gubiri Ón termen de 30 de zile de la intrarea Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri, Ón condi˛iile legii.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buza∫u,
secretar de stat
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
Bucure∫ti, 30 mai 2007.
Nr. 507.
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ANEX√
(Anexa nr. 2
la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.583/2005)

TABEL
cu imobilele proprietate privat„ situate pe amplasamentul lucr„rii
îVarianta de ocolire a municipiului Drobeta-Turnu Severin“

Nr.
crt.

Jude˛ul

1

2

214
215
216

Mehedin˛i

Unitatea
administrativteritorial„

Suprafa˛a terenului
Suprafa˛a
Suprafa˛a
rezultat„
rezultat„
din
din acte
m„sur„tori
mp

Nr.
cadastral

3

4

5

6

Numele proprietarului conform
documenta˛iilor tehnico-cadastrale

7

761/2
5266/2
5284/2

667
375
869

217
218

5271/2
5270/2

351
731

219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232

309/2
5310/2
5298/2
5272/2
5289/2
5285/2
5321/2
5340/2
5590/2
5590/5
5590/7
5590/11
826/1/2
826/2/2

779
1,689
1,807
987
760
232
752
363
3,805
21,086
543
1,835
839
181

8

Albin„ Elena
Nu˛„ Valentin
Pau D. Nicolae, Pau Mihai,
Pau Gheorghe
C„lugaru Iosif
V„c„rescu Dumitra,
V„c„rescu Gheorghe,
V„c„rescu P„tru, Chi˛u Maria
Blemovici Mihai
Vulpe Valeria
Spuzoiu Dumitru
Dumitr„∫coniu P. Ion
Erceanu T. Ion
Erceanu Tudor
Prim„ria Drobeta-Turnu Severin
Prim„ria Drobeta-Turnu Severin
Prim„ria Drobeta-Turnu Severin
Prim„ria Drobeta-Turnu Severin
Prim„ria Drobeta-Turnu Severin
Prim„ria Drobeta-Turnu Severin
S.C. MESACONS — S.A.
S.C. MESACONS — S.A.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE

tin

AUTORITATEA NAﬁIONAL√ DE REGLEMENTARE ŒN DOMENIUL ENERGIEI

D

es

ORDIN
privind termenul de depunere a rapoartelor financiare aferente anului de raportare 2006
Œn temeiul prevederilor art. 9 alin. (8) ∫i (9), ale art. 11 alin. (2) lit. a) ∫i ale art. 17 alin. (2) lit. a) ∫i b) din
Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale Condi˛iilor asociate licen˛elor acordate
de Autoritatea Na˛ional„ de Reglementare Ón Domeniul Energiei ∫i ale Ordinului pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de
Reglementare Ón Domeniul Energiei nr. 20/2001 pentru aprobarea Procedurii de Óntocmire a Raportului financiar de c„tre
titularii de licen˛e,
av‚nd Ón vedere referatul prezentat de Departamentul pre˛uri ∫i tarife Ón domeniul energiei electrice ∫i procesulverbal al ∫edin˛ei Comitetului de reglementare al Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei din data de
18 iunie 2007,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Pentru anul de raportare 2006, rapoartele
financiare se transmit Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare
Ón Domeniul Energiei — ANRE p‚n„ la data de
30 septembrie 2007 inclusiv.
Art. 2. — Titularii de licen˛e vor duce la Óndeplinire
prevederile prezentului ordin.

Art. 3. — Departamentul pre˛uri ∫i tarife Ón domeniul
energiei electrice din cadrul Autorit„˛ii Na˛ionale de
Reglementare Ón Domeniul Energiei — ANRE va urm„ri
ducerea la Óndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

p. Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei,
Nicolae Opri∫
Bucure∫ti, 18 iunie 2007.
Nr. 9.
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MINISTERUL ECONOMIEI ™I FINANﬁELOR

ORDIN
privind nivelul accizei minime pentru ˛igarete
Œn temeiul art. 11 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Economiei ∫i Finan˛elor ∫i av‚nd Ón vedere prevederile art. 177 alin. (11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul economiei ∫i finan˛elor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Nivelul accizei minime pentru ˛igarete Ón perioada
1 iulie — 31 decembrie 2007 inclusiv este de 37,78
euro/1.000 ˛igarete, respectiv de 133,50 lei/1.000 ˛igarete.

Art. 2. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

p. Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
C„t„lin Doica,
secretar de stat

ce

Bucure∫ti, 29 iunie 2007.
Nr. 590.
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MINISTERUL S√N√T√ﬁII PUBLICE
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ORDIN
pentru modificarea ∫i completarea Ordinului ministrului s„n„t„˛ii nr. 466/2006
privind Ónfiin˛area comisiilor consultative ale Ministerului S„n„t„˛ii

pe

Œn temeiul prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii Publice,
v„z‚nd Referatul de aprobare al Secretariatului general nr. E.N. 6.508/2007,

tu

dr. Jeszenszky Francisc — T‚rgu Mure∫
Secretar: dr. Adrian Pana — Bucure∫ti“
2. La anexa nr. 2 îComponen˛a comisiilor de
specialitate ale Ministerului S„n„t„˛ii“ se adaug„ un nou
punct, punctul 33, care va avea urm„torul cuprins:
î33. COMISIA DE EPIDEMIOLOGIE
Pre∫edinte: prof. dr. Ioan Boc∫an — Cluj-Napoca
Membri:
prof. dr. Smaranda Iancu — Ia∫i
conf. dr. Emilian Popovici — Timi∫oara
dr. Adrian Stoica — Arge∫
dr. Odette Nicolae — Suceava
dr. Nicolae Beldescu — Bucure∫ti
dr. Camelia Truic„ — C„l„ra∫i
dr. Mihaela Dinisov — Constan˛a
Secretar: dr. Florin Popovici — Bucure∫ti“
Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
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Art. I. — Ordinul ministrului s„n„t„˛ii nr. 466/2006
privind Ónfiin˛area comisiilor consultative ale Ministerului
S„n„t„˛ii, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 434 din 19 mai 2006, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum
urmeaz„:
1. La anexa nr. 2 îComponen˛a comisiilor de
specialitate ale Ministerului S„n„t„˛ii“, punctul 27
îComisia de s„n„tate public„“ se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î27. COMISIA DE S√N√TATE PUBLIC√
Pre∫edinte: prof. dr. Petru Armean — Bucure∫ti
Membri:
prof. dr. Dana Galieta Minc„ — Bucure∫ti
prof. Amariei Corneliu — Constan˛a
prof. Georgeta Zanovski — Ia∫i
conf. dr. Carmen Domnariu — Sibiu
conf. dr. Cristina Borzan — Cluj-Napoca
conf. Mugur Ghelase — Craiova

ite

a

ministrul s„n„t„˛ii publice emite urm„torul ordin:

Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Bucure∫ti, 19 iunie 2007.
Nr. 1.068.
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