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LEGI ȘI DECRETE
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2007 pentru modificarea
și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale
de Integritate
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
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6. La articolul I, după punctul 7 se introduc șase noi
puncte, punctele 71—76, cu următorul cuprins:
„71. La articolul 25, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
«(2) Constatarea situației prevăzute la art. 24 lit. b) se face
de o comisie alcătuită din 5 membri desemnați de Consiliu, la
propunerea președintelui Consiliului, care, pe baza informărilor
și a rapoartelor întocmite de Agenție, asigură evaluarea
capacității manageriale a funcțiilor Agenției. Concluziile comisiei
de evaluare se prezintă Consiliului și se înaintează Senatului de
președintele Consiliului.»
72. La articolul 25, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
«(21) Senatul poate dispune efectuarea unui raport anual de
audit extern independent.»
73. La articolul 27 alineatul (1), după litera e) se introduce
o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:
«e1) prezintă Consiliului, trimestrial sau la cererea acestuia,
ori de câte ori este necesar, informările referitoare la activitatea
Agenției;».
74. La articolul 27 alineatul (1), litera g) se modifică și va
avea următorul cuprins:
«g) asigură întocmirea strategiei Agenției privind activitatea
de control al averilor și de verificare a conflictelor de interese,
ținând seama și de recomandările Consiliului. Strategia se
întocmește anual și se prezintă pentru aprobare Consiliului;».
75. La articolul 28, alineatele (2) și (4) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
«(2) Președintele și vicepreședintele Agenției sunt salarizați
potrivit lit. A pct. 1 din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului
nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor
salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la
intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și
alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile
salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările
ulterioare, și beneficiază de indemnizația de conducere
prevăzută în anexa nr. 1 lit. C pct. 1 din anexa nr. 1 la aceeași
ordonanță, pentru președinte, respectiv pct. 2 pentru
vicepreședinte, și de alte sporuri, premii și drepturi salariale
prevăzute de lege pentru inspectorii de integritate.
................................................................................................
(4) Personalul Agenției beneficiază pentru activitatea
desfășurată de un spor de confidențialitate de 30%, calculat la
salariul de bază, cu excepția președintelui și a vicepreședintelui
Agenției, precum și a inspectorilor de integritate, care vor
beneficia de un spor de confidențialitate de 50%, calculat la
salariul de bază.»
76. La articolul 28, după alineatul (6) se introduc două
noi alineate, alineatele (7) și (8), cu următorul cuprins:
«(7) Membrii Consiliului au dreptul la o indemnizație de
ședință egală cu 20% din venitul salarial brut pe care îl
încasează președintele Agenției, iar președintele Consiliului va
avea o indemnizație de ședință mai mare cu 10% decât
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Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 49 din 30 mai 2007 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și
funcționarea Agenției Naționale de Integritate, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 1 iunie 2007,
cu următoarele modificări și completări:
1. La articolul I, înainte de punctul 1 se introduce un nou
punct cu următorul cuprins:
„După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul
21, cu următorul cuprins:
«Art. 21. — (1) Activitatea de verificare a averii dobândite în
perioada exercitării mandatelor sau a îndeplinirii funcțiilor ori
demnităților publice, după caz, a conflictelor de interese și a
incompatibilităților pentru personalul Agenției se face de o
comisie din cadrul Consiliului, constituită în conformitate cu
prevederile art. 25 alin. (2).
(2) Sesizările care vizează activitatea personalului Agenției
se soluționează de Consiliu, prin comisia prevăzută la art. 25
alin. (2).»”
2. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou
punct, punctul 21, cu următorul cuprins:
„21. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
«Art. 7. — (1) Inspectorul de integritate poate dispune, cu
acordul persoanei verificate, efectuarea unei expertize pentru
lămurirea neconcordanțelor dintre valoarea declarată și
valoarea reală a bunurilor menționate în declarație.»”
3. La articolul I, după punctul 4 se introduce un nou
punct, punctul 41, cu următorul cuprins:
„41. La articolul 17, alineatul (5) se modifică și va avea
următorul cuprins:
«(5) Personalul Agenției are obligația de a nu divulga datele
sau informațiile la care a avut acces altfel decât în condițiile legii.
Această obligație se menține timp de 5 ani și după încetarea
activității, sub sancțiunea legii penale.»”
4. La articolul I punctul 5, alineatul (1) al articolului 19 se
modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 19. — (1) În termen de 5 zile de la aprobarea
Regulamentului de desfășurare a concursului sau a examenului,
Consiliul va face publică declanșarea procedurii de selecție a
președintelui sau a vicepreședintelui, prin publicarea unui anunț
pe pagina de internet a Agenției, în cel puțin 3 ziare cu acoperire
națională și în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
Finanțarea cheltuielilor ocazionate de organizarea și
desfășurarea concursului sau a examenului în vederea numirii
președintelui sau a vicepreședintelui Agenției, după caz, se
asigură de către aceasta.”
5. La articolul I punctul 6, alineatul (10) al articolului 21
se modifică și va avea următorul cuprins:
„(10) În cel mult 10 zile de la depunerea candidaturilor,
comisia de organizare a concursului solicită Consiliului Național
pentru Studierea Arhivelor Securității să verifice și să comunice
acesteia apartenența sau colaborarea candidaților cu serviciile
de informații înainte de anul 1990. Rezultatele verificărilor se
atașează la dosarul candidatului.”
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„131. La articolul 41, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
«(2) Declarația de avere se face în scris, pe propria
răspundere, și cuprinde bunurile proprii, comune și cele deținute
în indiviziune, precum și cele ale copiilor aflați în întreținere,
potrivit anexei la Legea nr. 115/1996 pentru declararea și
controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu
funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici, cu
modificările și completările ulterioare, precum și prevederilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2005 privind
modificarea formularelor pentru declarația de avere și pentru
declarația de interese, aprobată prin Legea nr. 158/2005, care
se aplică în mod corespunzător.»”
12. La articolul I, după punctul 16 se introduce un nou
punct, punctul 161, cu următorul cuprins:
„161. La articolul 44, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
«(2) Inspectorul de integritate comunică persoanei verificate
actul de constatare, în termen de cel mult 5 zile de la data
întocmirii.»”
13. La articolul I punctul 22, articolul 531 se modifică și
va avea următorul cuprins:
„Art. 531. — Constatarea și sancționarea contravențiilor
prevăzute de prezenta lege se fac de persoanele împuternicite
din cadrul Agenției. Împotriva actelor de sancționare se poate
face plângere în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și
completările ulterioare.”
14. La articolul I, după punctul 22 se introduce un nou
punct, punctul 221, cu următorul cuprins:
„221. Articolul 56 se modifică și va avea următorul
cuprins:
«Art. 56. — Pentru ocuparea funcțiilor de președinte și
vicepreședinte ai Agenției, documentele se depun la Consiliu.»”
15. La articolul I, după punctul 23 se introduc două noi
puncte, punctele 231 și 232, cu următorul cuprins:
„231. La articolul 60 alineatul (1), litera a) se modifică și
va avea următorul cuprins:
«a) art. 1, 2, art. 3 alin. (2) și (3), art. 4—9, art. 11—13,
art. 14 alin. (1), art. 15 lit. b), art. 16 alin. (2), art. 19, art. 21—23,
art. 32, 35, 36, 38 și 39 din Legea nr. 115/1996,cu modificările
și completările ulterioare;».
232. La articolul 60, după alineatul (2) se introduce un
nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
«(3) Dispozițiile prezentei legi referitoare la verificarea
conflictelor de interese și de constatare a incompatibilităților nu
se aplică magistraților în activitatea de soluționare a cauzelor
aflate pe rolul instanțelor de judecată și al parchetelor de pe
lângă acestea, cu privire la care s-a invocat conflictul de interese
sau constatarea incompatibilităților.»”
16. La articolul I punctul 24, punctul 3 al articolului 61 se
modifică și va avea următorul cuprins:
„3. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
«Art. 20. — Sentințele curții de apel — secția de contencios
administrativ și fiscal pot fi atacate cu recurs de părțile
interesate, de Agenție și procuror, în termen de 15 zile de la
comunicare, la Înalta Curte de Casație și Justiție — Secția de
contencios administrativ și fiscal.»”
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indemnizația ce se acordă membrilor Consiliului. Aceste drepturi
se impozitează în condițiile legii.
(8) Agenția suportă pentru membrii Consiliului cheltuielile de
deplasare de la domiciliu, în cazul în care domiciliul acestora se
află în altă localitate decât municipiul București, precum și
celelalte cheltuieli necesare efectuării deplasărilor în țară și în
străinătate, în interesul realizării obiectivelor prezentei legi.»”
7. La articolul I punctul 10, articolul 35 se modifică și va
avea următorul cuprins:
„Art. 35. — (1) Președintele Consiliului este ales dintre
membrii acestuia, prin votul secret a cel puțin jumătate plus unu
dintre membri, în termen de 5 zile de la data ședinței de
constituire a Consiliului.
(2) Președintele Consiliului poate fi revocat prin votul secret
a cel puțin două treimi din numărul total al membrilor Consiliului,
în cazul în care a încălcat Constituția și legile țării sau a executat
cu rea-credință atribuțiile ce îi revin prin funcția deținută.”
8. La articolul I, punctul 12 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„12. La articolul 36, după alineatul (3) se introduc două
noi alineate, alineatele (31) și (32), cu următorul cuprins:
«(31) Supleantul participă cu drepturi depline la ședințele
Consiliului, în absența membrului Consiliului pe care îl
înlocuiește.
(32) În cazurile prevăzute la alin. (3), desemnarea noilor
membri ai Consiliului sau, după caz, a supleanților acestora se
face potrivit prevederilor art. 34 alin. (1) și (2).»”
9. La articolul I, după punctul 12 se introduc cinci noi
puncte, punctele 121—125, cu următorul cuprins:
„121. La articolul 37 alineatul (2), după litera b) se
introduce o nouă literă, litera b1, cu următorul cuprins:
«b1) aprobă prin hotărâre regulamentul ședințelor
Consiliului;».
122. La articolul 37 alineatul (2), literele d) și g) se
modifică și vor avea următorul cuprins:
«d) analizează informările și rapoartele pe care le prezintă
președintele Agenției referitoare la activitatea acesteia,
trimestrial sau ori de câte ori sunt cerute de Consiliu, prin
președintele acestuia;
...............................................................................................
g) înaintează Senatului, anual și ori de câte ori consideră
necesar, un raport despre activitatea Agenției».
123. La articolul 37, alineatul (2), după litera g) se
introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
«h) orice alte atribuții prevăzute de lege.»
124. După articolul 37 se introduce un nou articol,
articolul 371, cu următorul cuprins:
«Art. 371. — Membrii Consiliului au obligația ca, în
exercitarea atribuțiilor ce le revin, să se abțină de la exprimarea
sau manifestarea publică a convingerilor lor politice privind
activitatea Consiliului sau a Agenției și să nu favorizeze vreun
partid politic sau vreo organizație căreia îi este aplicabil același
regim juridic ca și partidelor politice.»
125. La articolul 38, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
«Art. 38. — (1) Consiliul se întrunește lunar sau ori de câte
ori este necesar.»”
10. La articolul I, punctul 13 se abrogă.
11. La articolul I, după punctul 13 se introduce un nou
punct, punctul 131, cu următorul cuprins:
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din
Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

BOGDAN OLTEANU

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 14 aprilie 2008.
Nr. 94.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 49/2007 pentru modificarea
și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea,
organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 49/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007
privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate și
se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind înființarea, organizarea și funcționarea
Oficiului Național al Produselor Tradiționale și Ecologice Românești

D

Având în vedere că integrarea României în Uniunea Europeană este un proces complex care continuă și după data
aderării, se impune adoptarea și aplicarea de urgență a noilor reglementări comunitare privind promovarea produselor tradiționale
și ecologice românești și asigurarea consultanței în domeniul protecției indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților
tradiționale garantate ale produselor tradiționale românești.
Având în vedere potențialul existent în România pentru astfel de produse și interesul economic de valorificare a acestora
pe piața națională și comunitară,
având în vedere procedura complexă impusă de reglementările comunitare pentru identificarea și înregistrarea acestor
produse și necesitatea ca producătorii să fie sprijiniți pentru valorificarea acestei oportunități,
prezentul act normativ urmărește crearea condițiilor la nivel național apte să contribuie la aplicarea directă a regulamentelor
specifice, în sensul înființării Oficiului Național al Produselor Tradiționale și Ecologice Românești, din perspectiva necesității
monitorizării stricte a înregistrării, autorizării și promovării produselor tradiționale și ecologice românești ce se vor comercializa pe
piața internă, garantându-se totodată consumatorilor o calitate deosebită a produselor, prin originea, compoziția și metoda de
producție autohtonă. Înființarea acestei instituții corespunde interesului național și comunitar de susținere și promovare mai activă
a specificului local tradițional, asigurând un cadru instituțional specializat în sprijinul producătorilor care produc și comercializează
produse tradiționale și ecologice românești de înaltă valoare.
Ținând cont de necesitatea existenței unei instituții specifice care să asigure atât susținerea producătorilor în pregătirea
documentației, cât și procedura administrativă de înregistrare, apoi coordonarea activității de promovare a produsului, precum și
pentru dobândirea protecției denumirii acestuia pe piața comună, se impune caracterul de urgență al ordonanței.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art. 1. — (1) Se înființează Oficiul Național al Produselor
Tradiționale și Ecologice Românești, denumit în continuare
Oficiul Național, instituție publică, cu personalitate juridică, care
funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării
Rurale, finanțată integral de la bugetul de stat.
(2) Sediul Oficiului Național este în municipiul Brașov,
str. Michel Weiss nr. 22, județul Brașov, în sediul Direcției pentru
Agricultură și Dezvoltare Rurală a Județului Brașov.
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Art. 2. — (1) Oficiul Național este condus de un director
executiv numit prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării
rurale, în condițiile legii.
(2) Directorul executiv al Oficiului Național are calitatea de
ordonator terțiar de credite.
(3) În exercitarea atribuțiilor sale, directorul executiv al
Oficiului Național emite decizii.
Art. 3. — (1) Atribuțiile și responsabilitățile, structura
organizatorică, statul de funcții și numărul de posturi ale Oficiului
Național se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și
dezvoltării rurale.
(2) Posturile Oficiului Național se asigură prin redistribuire
din numărul total de posturi aprobat Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale.
(3) Personalul Oficiului Național este constituit din funcționari
publici și personal angajat pe bază de contract de muncă.
(4) Salarizarea personalului Oficiului Național se face potrivit
prevederilor legale în vigoare aplicabile funcționarilor publici și
personalului contractual.

ce

CAPITOLUL II
Organizarea și funcționarea Oficiului Național

a) asigură promovarea conceptului „Produse de calitate”,
precum și a conceptului „Produse ecologice”.
b) asigură asistență tehnică producătorilor sau procesatorilor
la elaborarea documentației, conform legislației comunitare și
naționale, pentru a solicita protecția indicațiilor geografice,
denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate ale
produselor agricole sau alimentare românești, la nivel național
și comunitar;
c) asigură asistență tehnică în elaborarea de proiecte pentru
promovarea produselor tradiționale și ecologice românești;
d) asigură promovarea imaginii produselor tradiționale și
ecologice românești prin mijloace de comunicare;
e) organizează seminarii, cursuri și activități de formare și
informare pentru grupuri de producători sau procesatori,
fermieri, asociații profesionale etc.;
f) furnizează Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
informații în vederea elaborării de studii, rapoarte și analize în
domeniul său de activitate;
g) editează materiale informative, broșuri, pliante, postere și
altele în domeniul de activitate.
Art. 5. — (1) Pentru activitățile specifice, gestiune
economico-administrativă, precum și pentru activitățile
interinstituționale, Oficiul Național are în dotare un autoturism
de intervenție, cu un consum lunar de 600 litri/lună.
(2) Autoturismul de intervenție se asigură prin redistribuire
din numărul total de autoturisme din dotarea Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a structurilor care
funcționează în subordinea sa.
Art. 6. — (1) În realizarea atribuțiilor sale, Oficiul Național
poate stabili relații de parteneriat sau de colaborare cu alte
autorități și instituții publice ori private, din țară sau străinătate,
reprezentanți ai societății civile ori ai partenerilor sociali.
(2) În vederea eficientizării activității sale, Oficiul Național
poate încheia contracte cu persoane fizice sau juridice pentru
realizarea unor activități ori servicii, în condițiile legii.
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CAPITOLUL III
Atribuțiile și responsabilitățile Oficiului Național

D

Art. 4. — Pentru realizarea obiectivelor sale, Oficiul Național
are următoarele atribuții principale:

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Dacian Cioloș
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
Departamentul pentru Afaceri Europene,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 16 aprilie 2008.
Nr. 42.

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

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 305/18.IV.2008

ACTE ALE CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU
STUDIEREA ARHIVELOR SECURITĂȚII
CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR SECURITĂȚII

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național
pentru Studierea Arhivelor Securității
Având în vedere extrasul Procesului-verbal nr. CSC/17 din 27 martie 2008,
în temeiul art. 24 lit. c), coroborat cu art. 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul
dosar și deconspirarea Securității,
Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității emite prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se adoptă cu unanimitate de voturi Regulamentul
de organizare și funcționare al Consiliului Național pentru
Studierea Arhivelor Securității cuprins în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
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Art. 2. — Regulamentul de organizare și funcționare al
Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității se
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate
cu art. 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008
privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității.
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Președintele Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității,
Ladislau-Antoniu Csendes

ANEXĂ
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București, 25 martie 2008.
Nr. 1.
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REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
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al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității
CAPITOLUL I
ale actelor dosarului și ale altor înscrisuri care privesc propria
persoană;
Dispoziții generale
b) comunică, la cererea persoanelor îndreptățite, identitatea
Art. 1. — Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor
Securității se organizează și funcționează în baza prevederilor lucrătorilor Securității și a colaboratorilor acesteia, care au
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul contribuit cu informații la completarea dosarului, în condițiile legii
la propriul dosar și deconspirarea Securității, publicată în și ale prezentului regulament;
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 10 martie
c) transmite, în vederea publicării în Monitorul Oficial al
2008, și ale prezentului regulament emis potrivit prevederilor României, Partea a III-a, hotărârile judecătorești irevocabile prin
acestei ordonanțe.
care s-a constatat calitatea de lucrător sau colaborator al
Art. 2. — (1) Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor
Securității, denumit în continuare CNSAS, este autoritate Securității;
d) asigură exercitarea dreptului de acces la informațiile de
administrativă autonomă cu personalitate juridică, sub controlul
interes public cetățenilor români cu domiciliul în țară și în
Parlamentului României, având sediul în municipiul București.
(2) Sediul administrativ al CNSAS, din str. Matei Basarab străinătate, precum și presei scrise și audiovizuale, partidelor
nr. 55—57, sectorul 3, București, precum și depozitul de arhivă, politice, organizațiilor neguvernamentale legal constituite,
din Popești-Leordeni nr. 114, județul Ilfov, beneficiază de pază autorităților și instituțiilor publice, în conformitate cu prevederile
permanentă cu titlu gratuit, asigurată de Comandamentul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes
Trupelor de Jandarmi.
public, cu modificările și completările ulterioare;
Art. 3. — Prezentul regulament stabilește reguli de
e) verifică, din oficiu, persoanele care candidează, au fost
funcționare privind structura organizatorică, atribuțiile, procedura
alese
sau au fost numite în demnitățile ori în funcțiile prevăzute
de desfășurare a activităților, statutul personalului de specialitate
și administrativ din cadrul compartimentelor CNSAS, precum și la art. 3 lit. a)—h) din Ordonanța de urgență a Guvernului
reguli de disciplină și răspundere disciplinară.
nr. 24/2008, precum și persoanele aflate în exercițiul respectivelor
Art. 4. — Dispozițiile prezentului regulament se interpretează demnități sau funcții la data intrării în vigoare a ordonanței;
în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a
f) dă publicității informațiile și documentele cu privire la
Guvernului nr. 24/2008, precum și ale celorlalte dispoziții legale
activitatea, structura și componența Securității, care atestă
aplicabile funcționarilor publici și personalului contractual.
implicarea Securității și a altor structuri politice și represive ale
regimului totalitar comunist în săvârșirea unor fapte împotriva
CAPITOLUL II
vieții, integrității fizice sau psihice, a drepturilor și libertăților
Atribuțiile CNSAS
fundamentale ale omului, precum și în săvârșirea unor acte de
Art. 5. — CNSAS exercită următoarele atribuții principale:
a) asigură exercitarea dreptului de acces la propriul dosar, trădare a intereselor naționale, cu respectarea legislației privind
constând în studierea nemijlocită a dosarului, eliberarea de copii protejarea informațiilor care privesc siguranța națională;
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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(2) Din CNSAS nu pot face parte persoanele care au fost
lucrători ai Securității sau colaboratorii acesteia, așa cum sunt
definiți prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008, cei
ai altor servicii de informații străine, ai altor structuri informative
interne și externe și ai altor organizații care au desfășurat sau
desfășoară activități ce contravin drepturilor și libertăților
fundamentale ale omului.
(3) De asemenea, nu pot face parte din CNSAS persoanele
care au suferit condamnări pentru infracțiuni de drept comun,
chiar dacă au fost amnistiate.
Art. 10. — Pot avea calitatea de angajat al CNSAS
persoanele care au cetățenia română și domiciliul în țară și care
nu fac parte din partidele politice.
Art. 11. — (1) Personalul de specialitate este angajat în
conformitate cu dispozițiile legale în vigoare aplicabile
funcționarilor publici sau personalului contractual. Numirea
personalului CNSAS se face prin ordin al președintelui
Colegiului CNSAS, cu informarea Colegiului.
(2) La angajare, candidații depun o declarație pe propria
răspundere în care menționează că nu sunt foști lucrători sau
colaboratori ai Securității și că nu au săvârșit infracțiuni de drept
comun, chiar dacă au fost amnistiate.
(3) Personalul CNSAS este obligat să respecte normele de
confidențialitate și după pierderea calității de angajat.
(4) Angajații CNSAS sunt obligați să informeze în scris
Colegiul CNSAS despre orice modificări intervenite în statutul
profesional, care privesc regimul incompatibilităților și al
conflictelor de interese.
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g) organizează și desfășoară activități formativ-educative și
sprijină cercetările, prin conferințe și expoziții, în vederea
consemnării istorice a activităților represive ale regimului
comunist, precum și editarea de studii științifice și documentare;
h) dă publicității documente cu privire la cazurile neelucidate
de decese sau de dispariții care s-au produs în legătură cu
activitatea Securității și sesizează organele de cercetare penală,
dacă este cazul;
i) pune la dispoziția cercetătorilor acreditați de Colegiul
CNSAS documente și informații complete cu privire la structura,
componența, metodele și activitățile Securității, în condițiile legii
și ale prezentului regulament;
j) pune la dispoziția Comisiei pentru constatarea calității de
luptător în rezistența anticomunistă din cadrul Ministerului
Justiției copii certificate de pe documentele identificate în
dosarele existente în arhiva CNSAS, care fac obiectul
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/1999 privind
acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă
persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive
politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive
politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor
care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de
răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 568/2001, cu
modificările și completările ulterioare;
k) pune la dispoziția persoanelor interesate copii certificate
de pe documentele identificate în dosarele existente în arhiva
CNSAS, care fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 103/2000 privind decorația „Crucea Comemorativă a
Rezistenței Anticomuniste”, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 767/2001, în vederea acordării decorației „Crucea
Comemorativă a Rezistenței Anticomuniste”;
l) continuă să preia în gestiune toate documentele privitoare
la exercitarea drepturilor prevăzute de Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 24/2008, precum: acte, dosare, registre,
înregistrări foto, video, audio și informatice, baze de date,
dosarele de cadre ale ofițerilor și subofițerilor de Securitate,
inclusiv acoperiți, identificați cu activități prin care au fost
suprimate sau îngrădite drepturi și libertăți fundamentale ale
omului, în scopul susținerii puterii totalitare comuniste.
Art. 6. — Bugetul CNSAS se prevede distinct în bugetul de
stat, pe baza proiectului elaborat și înaintat Guvernului, în
condițiile legislației privind finanțele publice.
Art. 7. — (1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor care îi revin,
CNSAS se poate adresa autorităților prevăzute la art. 31 alin. (3)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008, precum și
oricăror instituții publice sau entități private, autorități și
persoane, solicitându-le informații, documente sau acte în
legătură cu domeniul său de activitate.
(2) CNSAS poate utiliza și alte categorii de surse, precum
arhive străine sau documente puse la dispoziție de cetățeni
străini.
CAPITOLUL III
Structura CNSAS

Art. 8. — CNSAS este condus de Colegiu. Structura
organizatorică, înființarea și desființarea unor compartimente din
structură se aprobă de Colegiul CNSAS.
Art. 9. — (1) Personalul CNSAS este alcătuit din funcționari
publici și personal contractual, care se supun prevederilor legale
specifice.
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CAPITOLUL IV
Colegiul CNSAS

Art. 12. — CNSAS este condus de Colegiu, compus din
11 membri numiți de Parlamentul României pentru un mandat
de 6 ani.
Art. 13. — Colegiul CNSAS funcționează după principiul
egalității membrilor săi. În termen de 5 zile de la constituire,
aceștia aleg, pentru o perioadă de un an, Biroul de coordonare,
compus din președinte, vicepreședinte și secretar, precum și
șeful structurii de securitate, în condițiile legii.
Art. 14. — (1) Pentru funcția de președinte, vicepreședinte
sau de secretar al Colegiului poate candida orice membru al
Colegiului, numit în condițiile legii.
(2) Candidaturile se depun în termen de o săptămână de la
data vacantării funcțiilor.
Art. 15. — Alegerea candidatului pentru oricare dintre
funcțiile prevăzute la art. 14 se face prin vot secret, în condițiile
prevăzute de lege.
Art. 16. — (1) Biroul de coordonare al Colegiului CNSAS
conduce activitatea curentă a instituției și informează, la prima
ședință, membrii Colegiului despre măsurile luate.
(2) Președintele Colegiului CNSAS este ordonator principal
de credite și asigură gestionarea mijloacelor materiale și bănești
ale instituției. În exercitarea atribuțiilor sale administrative
interne, președintele Colegiului CNSAS emite ordine.
(3) Președintele convoacă și conduce ședințele Colegiului
CNSAS. În absența președintelui, atribuțiile sale se exercită de
drept de către vicepreședinte.
Art. 17. — (1) Președintele Colegiului CNSAS reprezintă și
angajează CNSAS în raporturile cu celelalte autorități publice și
organizații din țară, precum și în relațiile internaționale, în baza
mandatului stabilit de Colegiul CNSAS.
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CAPITOLUL V
Proceduri de funcționare
SECȚIUNEA 1
Dezbaterile în plenul Colegiului CNSAS
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Art. 21. — (1) Colegiul CNSAS se întrunește în plen cel puțin
de două ori pe săptămână, la convocarea președintelui sau la
cererea a cel puțin 4 dintre membrii săi.
(2) Ședințele Colegiului CNSAS sunt pregătite de secretarul
acestuia. Ordinea de zi va fi publicată pe pagina de internet a
CNSAS cu 24 de ore înainte de data ședinței.
(3) Colegiul CNSAS lucrează în prezența a cel puțin
8 membri.
(4) Dezbaterile Colegiului CNSAS sunt publice, cu excepția
situațiilor în care se decide cu minimum 6 voturi ca ședința să fie
secretă.
(5) Actele Colegiului CNSAS se adoptă cu majoritate simplă,
adică jumătate plus unu dintre membrii prezenți. Votul este
nominal și public, cu excepția votului privind alegerea biroului
de coordonare.
(6) La ședințele Colegiului CNSAS pot participa, în calitate
de invitați, în funcție de subiectul dezbaterilor, conducătorii
compartimentelor de specialitate. În cazul în care se dezbate un
material propus de unul dintre compartimentele CNSAS, va
participa în mod obligatoriu conducătorul compartimentului sau
un înlocuitor al acestuia. Ședințele Colegiului CNSAS sunt
conduse de președinte sau vicepreședinte ori, prin delegare, de
oricare dintre membrii Colegiului CNSAS.
(7) Președintele de ședință va solicita membrilor Colegiului
CNSAS să își exprime opiniile în legătură cu problemele
dezbătute, asigurând condițiile optime de exprimare a acestora.
(8) Membrii Colegiului CNSAS votează prin DA sau NU, iar
actul final va fi motivat în fapt și în drept.
(9) În cazul în care nu se întrunește numărul de voturi
prevăzut la alin. (5), votul se reia în ședința următoare.
(10) Dezbaterile Colegiului CNSAS și modul de adoptare a
actelor, precum și a altor măsuri se consemnează în procesulverbal și în stenograma de ședință. Acestea vor fi redactate în
termen de 5 zile lucrătoare de la data ședinței. La cerere, se va
consemna și opinia separată cu privire la vreuna dintre
problemele supuse deliberării, care se depune cel mai târziu la
data semnării procesului-verbal. Procesul-verbal va fi semnat, în
termen de 48 de ore de la redactare, de către membrii Colegiului
CNSAS prezenți la ședință.
(11) Procesul-verbal și stenograma conținând dezbaterile
Colegiului CNSAS asupra notelor de constatare devin publice
în momentul introducerii acțiunii în constatare pe rolul
Tribunalului Municipiului București, secția de contencios
administrativ, cu anonimizarea informațiilor prevăzute la art. 1
alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008.
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(2) Prin ordin, președintele Colegiului CNSAS numește și
eliberează din funcție personalul aparatului tehnic de
specialitate al CNSAS, în temeiul și în condițiile stabilite de lege,
cu informarea Colegiului.
Art. 18. — (1) Colegiul CNSAS răspunde pentru actele sau
măsurile întreprinse. Fiecare membru al Colegiului CNSAS este
răspunzător pentru propria activitate și răspunde individual
pentru declarațiile făcute în legătură cu subiectele dezbătute în
ședințe.
(2) Colegiul CNSAS în întregul său și fiecare dintre membrii
săi răspund în fața Parlamentului României pentru modul de
îndeplinire a atribuțiilor ce le revin.
(3) Pentru membrii Colegiului CNSAS, activitatea în cadrul
instituției se consideră vechime în specialitate; pentru perioada
în care au calitatea de membru al Colegiului CNSAS, actul în
baza căruia își desfășurau activitatea anterior numirii se
suspendă.
(4) Membrii Colegiului CNSAS sunt obligați să respecte
normele de confidențialitate și după pierderea calității de
membru.
Art. 19. — Potrivit legii, Colegiului CNSAS îi revin
următoarele atribuții:
a) adoptă, prin hotărâre, în termen de 30 de zile de la intrarea
în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008,
Regulamentul de organizare și funcționare al CNSAS, care se
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;
b) primește în gestiune toate documentele referitoare la
exercitarea atribuțiilor prevăzute de Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 24/2008;
c) aprobă sau infirmă notele de constatare cu privire la
calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia,
precum și notele de constatare a identității colaboratorilor și
lucrătorilor Securității care au contribuit cu informații la
completarea și instrumentarea dosarelor persoanelor urmărite și
emite adeverințe, conform procedurii stabilite de Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 24/2008 și de prezentul regulament;
d) coordonează activitățile educaționale și de cercetare
desfășurate de CNSAS;
e) acreditează cercetători, cărora le pune la dispoziție
documente și informații complete cu privire la structura,
componența, metodele și activitățile Securității, în scopul
stabilirii adevărului istoric asupra perioadei dictaturii comuniste;
f) analizează oportunitatea participării la activitățile și
manifestările ce au loc în țară și străinătate, aprobă punctul de
vedere sau poziția oficială a instituției și desemnează
reprezentanți la aceste manifestări;
g) asigură colaborarea și cooperarea științifică între CNSAS
și instituțiile similare din Europa Centrală și de Est, precum și
cu orice alte instituții interesate în cercetarea activităților
represive ale regimului comunist;
h) urmărește respectarea termenelor prevăzute în
procedurile de verificare;
i) adoptă raportul anual de activitate, care urmează a fi
prezentat Parlamentului;
j) stabilește structura organizatorică a aparatului propriu al
CNSAS, înființarea și desființarea unor compartimente din
structura acestuia, precum și organizarea concursurilor pentru
ocuparea posturilor din organigramă.
Art. 20. — (1) În exercitarea atribuțiilor sale legale, Colegiul
CNSAS adoptă note de constatare și adeverințe.
(2) Toate actele Colegiului CNSAS trebuie să fie motivate în
fapt și în drept și se comunică persoanelor interesate.
(3) Membrii Colegiului CNSAS pot propune proiecte în
domeniile reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 24/2008.
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SECȚIUNEA a 2-a
Proceduri de analiză și investigații
1. Accesul la propriul dosar

Art. 22. — (1) Pentru exercitarea dreptului de acces la
propriul dosar, persoana îndreptățită conform art. 1 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 se adresează
CNSAS printr-o cerere. În termen de 30 de zile, petentul va fi
informat, prin intermediul Direcției comunicare, în legătură cu
demersurile pe care CNSAS le realizează în urma cererii sale.
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(2) Direcția arhivă centrală remite Direcției investigații copiile
solicitate în urma accesului, pentru prelucrarea în vederea
protejării terțelor persoane.
(3) Nu se eliberează copii de pe acele înscrisuri al căror
conținut poate afecta o terță persoană, decât asigurând o copie
care nu cuprinde informații referitoare la o persoană fizică ce
poate fi identificabilă, direct sau indirect, în mod particular prin
referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți
factori specifici identității sale.
(4) Pentru eliberarea copiei, CNSAS percepe o taxă, care se
constituie venit la bugetul de stat.
Art. 26. — (1) Titularul dreptului de acces poate solicita,
printr-o cerere scrisă, restituirea obiectelor și/sau a înscrisurilor
personale originale, identificate cu ocazia studierii dosarului,
reținute de către Securitate sau de către alte structuri ale
regimului totalitar comunist.
(2) În termen de 60 de zile de la înregistrarea cererii, CNSAS
va proceda la restituirea înscrisului original, la dosar păstrându-se
o fotocopie conformă cu originalul. În cazul restituirii obiectelor,
predarea-primirea se va consemna într-un proces-verbal,
întocmit în două exemplare originale. Procesul-verbal se
arhivează în locul obiectului restituit.
Art. 27. — (1) În cazul în care petiționarul îndreptățit
consideră că informațiile cuprinse în arhivele CNSAS nu
corespund realității, acesta are dreptul de a obține de la
instituție, în baza documentelor justificative și în mod gratuit:
a) rectificarea datelor incomplete sau inexacte, prin
efectuarea unei mențiuni cu privire la aceasta la dosarul
respectiv;
b) notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele
operațiunii efectuate conform lit. a).
(2) În cazul în care CNSAS nu răspunde sau refuză să
îndeplinească una dintre operațiunile prevăzute la alin. (1) în
ceea ce privește documentele aflate în arhivele sale, persoana
se poate adresa instanței competente potrivit legii contenciosului,
în vederea obligării CNSAS la îndeplinirea operațiunilor
necesare.
(3) Cererea de chemare în judecată este scutită de taxă de
timbru.
Art. 28. — (1) Petiționarul îndreptățit, luând cunoștință de
conținutul dosarului, poate solicita în scris CNSAS demararea
procedurilor pentru a afla identitatea lucrătorilor Securității și a
colaboratorilor acesteia, care au contribuit cu informații la
completarea dosarului, și poate solicita verificarea calității de
lucrător al Securității pentru ofițerii sau subofițerii care au
contribuit la instrumentarea dosarului.
(2) CNSAS comunică petiționarului îndreptățit identitatea
lucrătorilor Securității și a colaboratorilor acesteia, care au
contribuit cu informații la completarea dosarului, numai dacă
aceasta poate fi stabilită cu certitudine.
(3) Pe baza cererii prin care se solicită stabilirea identității
lucrătorilor Securității și a colaboratorilor acesteia, depusă la
Direcția comunicare, Direcția investigații întocmește o notă de
constatare a identității lucrătorilor sau colaboratorilor Securității.
Nota de constatare a identității va conține atât numele real și
celelalte date de identitate, cât și numele conspirativ, acolo unde
este cazul. Dacă lucrătorul sau colaboratorul Securității a deținut
mai multe nume conspirative, nota de constatare a identității va
consemna distinct fiecare situație în parte. De asemenea, se vor
consemna documentele și informațiile identificate în cursul
desfășurării investigaților, care au condus la stabilirea identității
persoanei.
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(2) În cerere, petiționarul menționează în mod obligatoriu
numele și prenumele, inclusiv schimbările anterioare ale
numelui, data și locul nașterii, numele și prenumele părinților,
domiciliul, precum și adresele anterioare.
(3) Dacă petiționarul acționează în nume propriu, la
depunerea cererii la CNSAS își dovedește identitatea și prezintă
documentul care îi atestă cetățenia, conform art. 1 alin. (1) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008. Dacă la data
depunerii cererii petiționarul nu mai este cetățean român și nici
nu are cetățenia unui stat membru UE sau NATO, acesta va
anexa la cerere o copie legalizată de pe actul doveditor al
statutului său de cetățean român după anul 1945.
(4) Dacă petiționarul este persoana îndreptățită conform
art. 1 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 24/2008, acesta va anexa la cerere date despre decedat și
actele doveditoare care îl îndreptățesc să consulte dosarul
persoanei decedate.
Art. 23. — (1) Cererea care nu conține datele prevăzute la
art. 22 alin. (3) și (4) se restituie în vederea completării, în
termen de maximum 15 zile lucrătoare de la înregistrare,
petiționarul fiind înștiințat în scris asupra datelor care lipsesc din
cerere.
(2) Cererea care nu conține domiciliul sau alte date de
contact se clasează.
Art. 24. — (1) Pe baza cererilor depuse de petiționar, Direcția
comunicare verifică în evidențele proprii, precum și la instituțiile
deținătoare de arhivă, după caz, dacă pe numele persoanei
s-au identificat dosare sau documente întocmite de Securitate.
Dacă persoana este necunoscută, transmite în scris petentului
acest lucru, potrivit legii. Dacă pe numele persoanei au fost
identificate dosare sau documente, înștiințează petentul în scris,
stabilind data programării acestuia la sala de lectură. Accesul
petenților la propriul dosar este permis ori de câte ori se solicită
acest lucru, în urma unei programări prealabile. În răspunsul
scris, Direcția comunicare informează petiționarul:
a) dacă în evidențele informatizate ale CNSAS, precum și în
cele ale celorlalte instituții deținătoare ale arhivelor fostei
Securității se regăsesc mențiuni referitoare la existența/
inexistența unor documente întocmite de structurile aparatului
represiv comunist și care se referă la persoana care face
obiectul verificării;
b) data și locul unde pot fi consultate documentele;
c) date despre existența anterioară a documentelor, în cazul
în care acestea nu s-au păstrat.
(2) Direcția comunicare transmite Direcției investigații, cu 5
zile lucrătoare înaintea datei programării, lista persoanelor care
urmează să își exercite dreptul de acces la dosar, datele de
identificare ale acestora și cotele dosarelor care urmează să fie
studiate. Dacă din răspunsul deținătorilor rezultă că petentul
figurează într-un dosar de grup și este necesară selecția
documentelor privitoare la persoana sa, acest fapt se comunică
în scris Direcției investigații.
(3) Direcția investigații acordă asistență persoanelor
programate la sala de studiu, furnizând informațiile necesare
înțelegerii documentelor studiate, precum și orice alte informații
privind aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 24/2008.
Art. 25. — (1) CNSAS eliberează petiționarului îndreptățit, la
cererea acestuia, copii certificate de pe toate tipurile de
documente întocmite de structurile de represiune ale regimului
totalitar comunist, indiferent de formatul acestora.
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(2) La cererea persoanelor fizice sau juridice îndreptățite, în
exercitarea dreptului de acces la informațiile de interes public, în
legătură cu calitatea de lucrător sau de colaborator al Securității,
a persoanelor prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 24/2008, CNSAS declanșează procedurile de
verificare stabilite de lege.
Art. 33. — (1) În vederea verificării candidaților la alegerile
prezidențiale, Biroul Electoral Central transmite către CNSAS, în
termen de 24 de ore de la data depunerii candidaturilor,
declarațiile pe propria răspundere ale candidaților, în sensul că
au avut sau nu calitatea de lucrător al Securității ori de
colaborator al acesteia.
(2) În termen de 7 zile de la primirea declarațiilor, CNSAS va
declanșa procedura de verificare conform legii, urmând a
comunica în termen de 48 de ore de la emitere, prin scrisoare
recomandată, nota de constatare sau adeverința candidatului
verificat. Adeverința se va publica pe pagina de internet a
CNSAS, iar împotriva acesteia orice persoană interesată va
putea depune contestație.
(3) Acțiunea în constatare a calității de lucrător al Securității
sau de colaborator al acesteia ori contestația împotriva
adeverinței se introduce în cel mult 48 de ore de la aprobarea
notei de contestare, respectiv de la publicarea pe internet a
adeverinței, la Secția de contencios administrativ și fiscal a
Înaltei Curți de Casație și Justiție. Instanța învestită se pronunță
în 48 de ore, iar hotărârea pronunțată se atacă cu recurs în 24
de ore. Recursul se soluționează în 48 de ore de Completul de
9 judecători ai Înaltei Curți de Casație și Justiție. Hotărârea
instanței, rămasă irevocabilă, se publică de îndată în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 34. — (1) În vederea verificării din oficiu, autoritățile la
care persoanele prevăzute la art. 3 lit. b)—h) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 24/2008 au depus declarațiile pe
propria răspundere vor transmite către CNSAS, în termen de 30
de zile de la data alegerii sau numirii în funcție, listele însoțite de
declarațiile pe propria răspundere. Listele vor fi întocmite
conform prevederilor art. 5 alin. 4 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 24/2008.
(2) CNSAS efectuează verificările în ordinea stabilită la
art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008,
conform procedurilor prevăzute de prezentul regulament. Se
verifică cu prioritate persoanele care candidează, sunt alese sau
numite în demnități ori funcții la nivel național.
Art. 35. — (1) În vederea asigurării dreptului de acces la
informațiile de interes public în conformitate cu prevederile Legii
nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, Direcția
comunicare înregistrează orice petiție adresată instituției, care
menționează explicit informația solicitată.
(2) Cererea trebuie să cuprindă numele, prenumele,
semnătura, precum și adresa de contact ale solicitantului.
(3) După înregistrarea acesteia în Registrul pentru
înregistrarea cererilor și răspunsurilor privind accesul la
informațiile de interes public, se va răspunde solicitantului în
termen de 10 zile.
(4) Dacă durata necesară pentru identificarea și difuzarea
informației solicitate depășește 10 zile, răspunsul va fi
comunicat petiționarului în maximum 30 de zile, cu condiția
înștiințării sale în scris despre acest fapt în termenul prevăzut la
alin. (3).
(5) Refuzul comunicării informațiilor solicitate se motivează și
se comunică în termen de 5 zile de la primirea petițiilor.
Solicitarea și obținerea informațiilor de interes public se pot
realiza și în format electronic, dacă se asigură condițiile tehnice
necesare.
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(4) Nota de constatare a identității se înaintează Colegiului
CNSAS, prin secretarul acestuia. Colegiul CNSAS, în maximum
15 zile de la înregistrarea la Secretariat, va lua în discuție nota
de constatare a identității și, după caz:
a) aprobă nota de constatare și dispune Direcției comunicare
redactarea, în termen de 15 zile lucrătoare, a unei comunicări
către petiționarul îndreptățit, prin care i se transmit datele de
identitate ale colaboratorului sau lucrătorului Securității, precum
și numele conspirative, acolo unde este cazul;
b) infirmă nota de constatare și dispune Direcției investigații
reluarea procedurilor specifice de investigare a fondului
arhivistic și/sau a corespondenței cu foștii deținători de arhivă
și cu Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanei, pentru
identificarea documentelor și informațiilor necesare soluționării
cererii.
(5) Verificarea calității de lucrător al Securității pentru ofițerii
sau subofițerii care au contribuit la instrumentarea dosarului se
face la cerere, remisă în copie Direcției investigații, care
demarează verificările specifice la instituțiile deținătoare de
arhivă și în fondul arhivistic propriu. La finalizarea acestora,
Direcția investigații întocmește nota de constatare a calității de
lucrător al Securității, conform procedurilor prevăzute în
prezentul regulament.
(6) În cazul în care, pentru un ofițer sau subofițer al Securității
care face obiectul unei cereri privind verificarea calității de
lucrător al Securității, s-au întreprins verificări anterioare
finalizate prin publicarea numelui în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, compartimentul de specialitate din
cadrul Direcției investigații remite Direcției comunicare, printr-o
notă, situația completă a respectivei verificări, pentru a fi
comunicată petiționarului îndreptățit.
Art. 29. — Prevederile art. 22–28 se aplică și lucrătorilor
Securității, precum și colaboratorilor acesteia, în următoarele
condiții:
a) petiționarului îndreptățit i se va răspunde în scris că a fost
luat în evidențele Securității în una dintre aceste două categorii,
precum și dacă dosarul s-a păstrat;
b) interesele persoanelor afectate sau ale terților primează
atât în ceea ce privește accesul la documente, cât și în privința
eliberării unor copii, la cerere.
Art. 30. — În cazurile neelucidate de decese sau de dispariții
care s-au produs în legătură cu activitatea organelor de
securitate, CNSAS oferă informații din proprie inițiativă sau pe
baza unei cereri scrise din partea moștenitorilor prezumtivi ai
celor dispăruți sau ai succesorilor celor decedați și sesizează
organele de cercetare penală.
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2. Dreptul de acces la informațiile de interes public

Art. 31. — În vederea exercitării dreptului de acces la
informațiile de interes public privind persoanele care ocupă sau
care candidează pentru a fi alese ori numite în demnitățile sau
în funcțiile prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 24/2008, CNSAS face verificări în legătură cu
calitatea de lucrător sau colaborator al Securității.
Art. 32. — (1) CNSAS verifică din oficiu persoanele care
candidează sau care au fost alese ori numite în demnitățile ori
în funcțiile prevăzute la art. 3 lit. a)—h) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 24/2008, cu excepția celor care la data
de 22 decembrie 1989 nu împliniseră vârsta de 16 ani, inclusiv
pe cele aflate în exercițiul respectivelor demnități sau funcții la
data intrării în vigoare a ordonanței, în cazul în care verificarea
nu s-a făcut în timpul candidaturii.
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3. Procedura comună de analiză și investigații

Art. 38. — (1) Pentru categoriile de persoane precizate la
art. 3 lit. b)—z) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 24/2008, acțiunea în constatare a calității de lucrător al
Securității sau de colaborator al acesteia se introduce de către
CNSAS la Secția de contencios administrativ a Tribunalului
Municipiului București, în termen de 7 zile de la data adoptării
notei de constatare, fiind scutită de taxa de timbru. Hotărârea
tribunalului poate fi atacată cu recurs în condițiile legii.
(2) La dosarul cauzei se depun copii certificate de pe
documentele aflate în arhiva CNSAS, documentele originale
putând fi consultate la sediul CNSAS de către părțile în proces.
(3) Hotărârea judecătorească irevocabilă se publică în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și se pune la
dispoziția mijloacelor de informare în masă de către CNSAS.
Publicarea se va face cu respectarea confidențialității
informațiilor privind terțele persoane.
4. Cercetarea științifică și valorificarea patrimoniului arhivistic
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Art. 39. — (1) CNSAS, prin direcția de specialitate,
elaborează, publică și tipărește în regie proprie și în colaborare
lucrări științifice (monografii, ediții de documente, studii, broșuri),
conform planului de cercetare aprobat anual de Colegiul
CNSAS.
(2) CNSAS dă publicității, prin publicațiile proprii sau realizate
în colaborare cu alte instituții de cercetare și prin punerea la
dispoziția cercetătorilor acreditați, informațiile și documentele
care atestă implicarea organelor de securitate și a altor structuri
politice și represive ale regimului totalitar comunist în săvârșirea
unor fapte grave împotriva vieții, integrității fizice sau psihice și
a libertății persoanelor, precum și a unor acte de trădare a
intereselor naționale.
(3) CNSAS, prin direcția de specialitate, aduce la cunoștința
opiniei publice, prin publicațiile proprii sau realizate în colaborare
cu alte instituții de cercetare și prin punerea la dispoziția
cercetătorilor acreditați, documentele cu privire la cazurile
neelucidate de decese sau de dispariții care s-au produs ca
urmare a activității organelor de represiune.
(4) Direcția de specialitate din cadrul CNSAS elaborează și
realizează proiecte de cercetare, educaționale și expoziții și
participă la astfel de manifestări, în parteneriat cu alte instituții
publice, organizații culturale, organizații neguvernamentale,
muzee, universități, institute și centre de cercetare, memoriale
ale victimelor represiunii comuniste din țară și din străinătate,
cu privire la cunoașterea trecutului României în perioada 1945—
1989.
Art. 40. — (1) În scopul stabilirii adevărului istoric asupra
perioadei dictaturii comuniste, Colegiul CNSAS acreditează, pe
baza unei cereri menționând caracterul cercetării — studiu
istoric, politologic, psihologic, sociologic, precum și forma de
valorificare — carte, articol, conferință, temă de cercetare,
cercetători, inclusiv din cadrul CNSAS, cărora le pune la
dispoziție documente și informații complete cu privire la
structura, metodele și activitățile Securității.
(2) Cercetătorii acreditați pot solicita accesul la
dosare/documente din arhiva CNSAS, pe baza unei cereri. În
cuprinsul acesteia trebuie să se menționeze caracterul cercetării
(studiu istoric, politologic, psihologic, sociologic), precum și
forma de valorificare (articol, studiu, teză de licență, teză de
doctorat).
(3) Cercetătorii acreditați pot avea acces la
dosare/documente, indiferent de tipul de suport pe care se află
acestea, din toate categoriile de fonduri existente în arhiva
CNSAS, după cum urmează:
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Art. 36. — (1) Pentru exercitarea dreptului de acces la
informațiile de interes public, persoanele îndreptățite potrivit
art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 se
adresează CNSAS printr-o cerere. Aceasta trebuie să conțină,
în afară de datele de identificare ale solicitantului, numele și
prenumele persoanei verificate, funcția/demnitatea publică
deținută sau pentru care candidează persoana verificată și, dacă
este posibil, alte date de identitate (data și locul nașterii,
prenumele părinților, nume anterioare, dacă este cazul).
(2) CNSAS înștiințează persoana verificată în temeiul art. 3
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 cu privire la
demararea procedurilor de verificare a calității de lucrător al
Securității sau de colaborator al acesteia. De asemenea, i se
solicită persoanei verificate copie de pe cartea de identitate, un
curriculum vitae amănunțit, precum și o copie certificată de pe
carnetul de muncă.
(3) Pe baza întregii documentații, Direcția investigații
întocmește o notă de constatare a calității de lucrător sau
colaborator al Securității, care va conține cel puțin următoarele
date:
a) rezultatul verificării documentelor și informațiilor deținute în
arhiva CNSAS;
b) numele conspirative, acolo unde există, ale persoanei
verificate, perioada activității în cadrul Securității sau a
colaborării cu aceasta, în sensul prevederilor Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 24/2008, precum și lista documentelor
pe baza cărora a fost emisă.
(4) Direcția investigații și Direcția comunicare, la finalizarea
verificărilor, înaintează întreaga documentație Direcției juridice,
în vederea emiterii unui aviz scris și motivat în fapt și în drept.
În maximum 15 zile lucrătoare, Direcția juridică înaintează
Colegiului CNSAS, prin secretarul acestuia, nota de constatare
și avizul întocmit împreună cu materialele care au stat la baza
întocmirii lor. Colegiul CNSAS, în maximum 15 zile lucrătoare
de la înregistrarea la Secretariat, va lua în discuție nota de
constatare și, după caz:
a) aprobă nota de constatare și dispune Direcției juridice
introducerea unei acțiuni în constatare a calității de colaborator
sau lucrător al Securității;
b) infirmă nota de constatare și dispune Direcției juridice
eliberarea unei adeverințe din care să rezulte că persoana
verificată nu a avut calitatea de colaborator sau lucrător al
Securității;
c) dispune eliberarea unei adeverințe în cazul în care din
nota de constatare rezultă că nu există date sau documente
privind calitatea de colaborator sau lucrător al Securității.
Art. 37. — (1) Notele de constatare sau adeverințele, după
caz, se comunică, prin intermediul Direcției juridice, persoanelor
verificate, precum și persoanelor care au solicitat verificarea —
în cazul verificării la cerere, cu respectarea confidențialității
informațiilor privind terțele persoane. Comunicarea notelor de
constatare se face în același timp cu introducerea acțiunii în
constatare la instanța competentă.
(2) Adeverințele, prin care s-a constatat fie că persoana
verificată nu a avut calitatea de lucrător al Securității ori de
colaborator al acesteia, fie că nu există date sau documente
privind această calitate, se publică pe pagina de internet a
CNSAS și pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la
publicarea lor, în fața instanței de contencios administrativ, de
către orice persoană interesată, conform Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările
ulterioare.
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g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorității sau
instituției publice în care își desfășoară activitatea;
h) desfășurarea în timpul programului de lucru a unor
activități cu caracter politic;
i) refuzul de a îndeplini atribuțiile de serviciu;
j) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri,
incompatibilități, conflicte de interese și interdicții stabilite prin
lege pentru funcționarii publici.
(2) Sancțiunile disciplinare sunt cele prevăzute în Legea
nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată,
respectiv în Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, cu modificările
și completările ulterioare, și se aplică în conformitate cu
dispozițiile acestor acte normative.
Art. 44. — (1) În cazul săvârșirii de abateri disciplinare,
personalul contractual este cercetat de către conducătorul
compartimentului, care se poate sesiza din oficiu sau la
plângerea oricărei persoane interesate.
(2) Sub sancțiunea nulității absolute, nicio măsură nu poate
fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare
prealabile.
(3) În vederea desfășurării cercetării disciplinare prealabile,
angajatul contractual va fi convocat în scris de către
conducătorul compartimentului, precizându-se obiectul, data,
ora și locul întrevederii.
(4) Neprezentarea angajatului la convocarea făcută în
condițiile prevăzute la alin. (3) fără un motiv obiectiv dă dreptul
conducătorului compartimentului să înainteze Colegiului CNSAS
o notă de constatare a abaterii. Refuzul persoanei de a se
prezenta la audiere se consemnează într-un proces-verbal.
(5) În cursul cercetării disciplinare prealabile, angajatul
contractual are dreptul să formuleze și să susțină toate apărările
pe care le consideră necesare în favoarea sa. De asemenea,
are dreptul să fie asistat, la cerere, de către un reprezentant al
sindicatului al cărui membru este.
(6) Colegiul CNSAS, analizând nota conducătorului
departamentului, va dispune constituirea unei comisii de
disciplină, pentru soluționarea cauzelor având ca obiect
abaterile disciplinare prevăzute de prezentul regulament.
Comisia va fi alcătuită din 3 persoane, dintre care cel puțin o
persoană de la Direcția juridică.
Art. 45. — În cazul în care abaterile disciplinare sunt
săvârșite de un funcționar public, răspunderea disciplinară se
angajează în condițiile legislației în materie.
Art. 46. — Angajatul nemulțumit de sancțiunea aplicată poate
ataca cu plângere actul pronunțat de Colegiul CNSAS la secția
de contencios administrativ a Curții de Apel București, pentru
anularea sau modificarea, după caz, a dispoziției de
sancționare.
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a) dosare de problemă;
b) documente referitoare la personalități care au jucat un rol
în istoria țării (perioada 1945—1989);
c) documente referitoare la lucrători, colaboratori ai
Securității și asimilații acestora.
(4) CNSAS pune la dispoziția cercetătorilor acreditați, în
termen de 30 de zile de la data solicitării, documentele și
informațiile cu privire la tema de cercetare menționată.
(5) Cercetătorii acreditați au obligația să respecte și să
ocrotească viața intimă, familială și privată a persoanelor
menționate în documentele consultate, cu respectarea
prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date, cu modificările și completările
ulterioare.
(6) Cercetătorii care au consultat documente aflate în arhiva
CNSAS pot solicita copii de pe acestea. Se vor elibera, în
termen de 60 de zile de la data solicitării, numai copiile realizate
de pe documentele referitoare la tema de cercetare pentru care
s-a acordat acreditarea, cu anonimizarea pasajelor conținând
informații ce pot aduce atingere vieții intime, familiale și private
a persoanelor menționate în documentele consultate.
(7) Colegiul CNSAS poate retrage acreditarea cercetătorilor
care utilizează documentele puse la dispoziție în alte scopuri
decât cele exclusiv științifice. Hotărârea Colegiului CNSAS
poate fi atacată la instanța competentă, potrivit Legii
nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 41. — (1) CNSAS organizează și desfășoară activități
formativ-educative privind funcționarea și implicarea structurilor
represive în menținerea regimului totalitar comunist, precum și
pentru conservarea și cinstirea memoriei victimelor acestuia,
prin organizarea de conferințe, expoziții și programe educative
în școli, publicarea de studii științifice, documente, realizarea de
filme documentare.
(2) CNSAS realizează, în colaborare cu instituții legal
abilitate, proiecte de cercetare și educaționale care să vizeze
cunoașterea trecutului României în perioada 1945—1989.
(3) Veniturile obținute din eliberarea de copii, precum și cele
realizate prin valorificarea produselor editoriale și pe suport
audio-video editate de CNSAS sau la care acesta a colaborat se
constituie venituri la bugetul de stat.
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CAPITOLUL VI
Răspunderi și sancțiuni
Art. 42. — Nerespectarea prevederilor prezentului
regulament de către membrii Colegiului CNSAS și de angajații
CNSAS atrage răspunderea disciplinară a acestora, distinct de
răspunderea contravențională, civilă și penală, prevăzută la
art. 30 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008.
Art. 43. — (1) Pentru angajații CNSAS următoarele fapte
constituie abateri disciplinare și atrag sancționarea disciplinară
a acestora, dacă nu sunt aplicabile prevederile Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 24/2008:
a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
b) neglijența repetată în rezolvarea lucrărilor;
c) absențe nemotivate de la serviciu;
d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;
e) intervențiile sau stăruințele pentru soluționarea unor cereri
în afara cadrului legal;
f) nerespectarea secretului profesional sau a confidențialității
lucrărilor cu acest caracter;

CAPITOLUL VII
Dispoziții finale
Art. 47. — În vederea realizării atribuțiilor prevăzute de
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 și de prezentul
regulament, compartimentele de specialitate din cadrul CNSAS
vor ține evidența documentelor, întocmind registre, în
conformitate cu legislația în vigoare.
Art. 48. — Prezentul regulament se completează cu
prevederile legislației în vigoare.
Art. 49. — Orice modificare legislativă în materie determină
în mod obligatoriu adaptarea corespunzătoare a prezentului
regulament.
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ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL
BIROUL ELECTORAL CENTRAL

HOTĂRÂRE
privind interpretarea unitară a unor prevederi din Legea nr. 67/2004
pentru alegerea autorităților administrației publice locale

ce

În temeiul art. 37 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, fiind sesizat de Biroul Electoral de Circumscripție Județeană Arad în legătură cu:
— modalitatea de completare a birourilor electorale ale secțiilor de votare cu reprezentanți ai partidelor politice, alianțelor politice
și/sau electorale;
— modalitatea de comunicare a respingerii candidaturii;
— aplicarea art. 52 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare; necesitatea comunicării către
birourile electorale a hotărârilor definitive și irevocabile pronunțate de instanțe;
— consecințele nerespectării dispozițiilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, de către alianțele electorale,
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împotriva hotărârilor de acceptare sau de respingere a unei
candidaturi de către biroul electoral de circumscripție vor
comunica de îndată, după expirarea termenelor imperative
prevăzute la art. 52 alin. (5) și (6) din Legea nr. 67/2004,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârea
definitivă și irevocabilă biroului electoral de circumscripție care
a pronunțat hotărârea atacată, în vederea definitivării
candidaturilor.
Art. 4. — Nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea
nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, cu privire la înregistrarea candidaturilor la biroul
electoral de circumscripție județeană sau a municipiului
București, fiind o condiție obligatorie prevăzută de lege, atrage
respingerea candidaturii. De asemenea, birourile electorale de
circumscripție județeană vor lua măsuri pentru comunicarea
înregistrării alianțelor electorale birourilor electorale (comunale,
orășenești, municipale) pentru circumscripțiile cărora s-au
constituit.

Președintele Biroului Electoral Central,
judecător Ioana Surdescu
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Art. 1. — Completarea birourilor electorale ale secțiilor de
votare cu reprezentanți ai partidelor politice, alianțelor politice
și/sau electorale se face conform primei teze a art. 24 alin. (14)
din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, adică prin raportare exclusivă la listele
de candidați depuse pentru circumscripția locală (municipală,
orășenească sau comunală) respectivă.
Art. 2. — Hotărârea de respingere a candidaturii se afișează
la sediul biroului electoral de circumscripție, iar neîndeplinirea
condițiilor legale pentru un candidat nu este de natură să
afecteze valabilitatea celorlalte candidaturi cuprinse în listă.
Lista va fi considerată incompletă în sensul celor prevăzute de
Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 3. — În vederea bunei organizări a alegerilor și a
respectării calendarului electoral prevăzut de Hotărârea
Guvernului nr. 265/2008, cu modificările ulterioare, instanțele
judecătorești competente să soluționeze contestațiile formulate

fiz
i

Biroul Electoral Central h o t ă r ă ș t e:

D

București, 14 aprilie 2008.
Nr. 28.

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

HOTĂRÂRE
privind interpretarea unitară a unor prevederi referitoare la depunerea candidaturilor
Potrivit art. 40 alin. (1) din Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de
Integritate, cu modificările ulterioare, persoanele care candidează pentru funcțiile de primar, consilier local, președinte al consiliului
județean, consilier județean sunt obligate să își declare averea și interesele.
Această obligație este instituită de lege în considerarea calității de candidat la una dintre funcțiile menționate. În consecință,
mențiunea „având funcția de” din formularele de declarații de avere și de interese poate fi interpretată atât în sensul precizării
calității de candidat la una dintre funcțiile de primar, consilier local, președinte al consiliului județean, consilier județean, cât și în
sensul indicării funcției deținute de persoana în cauză la data întocmirii declarației (dacă este cazul).
Pentru aceste considerente, completarea declarațiilor de avere și de interese în una dintre cele două variante expuse
răspunde scopului urmărit de legiuitor.
În temeiul art. 37 alin. (1) lit. c) și alin. (5) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, fiind sesizat de PNG-CD cu privire la modalitatea de completare a rubricii
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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„având funcția de” din formularele de declarații de avere și de interese, care însoțesc candidaturile la funcțiile de primar, consilier
local, președinte al consiliului județean, consilier județean, depuse în condițiile art. 45 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
Biroul Electoral Central h o t ă r ă ș t e:
Articol unic. — Completarea rubricii „având funcția de” din completările ulterioare, reprezintă o condiție de formă, care nu
formularele de declarații de avere și de interese, care însoțesc afectează valabilitatea candidaturii. Persoanele în cauză pot
candidaturile la funcțiile de primar, consilier local, președinte al menționa fie calitatea de candidat la una dintre funcțiile de
consiliului județean, consilier județean, depuse în condițiile primar, consilier local, președinte al consiliului județean, consilier
art. 45 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și județean, fie funcția deținută la data întocmirii declarației.
Președintele Biroului Electoral Central,
judecător Ioana Surdescu
București, 14 aprilie 2008.
Nr. 29.
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L E G E A Nr. 193/2000*)
privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori
cum ar fi contractele standard preformulate sau condițiile
generale de vânzare practicate de comercianți pe piața
produsului sau serviciului respectiv.
(3) Faptul că anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau
numai una dintre clauze a fost negociată direct cu consumatorul
nu exclude aplicarea prevederilor prezentei legi pentru restul
contractului, în cazul în care o evaluare globală a contractului
evidențiază că acesta a fost prestabilit unilateral de comerciant.
Dacă un comerciant pretinde că o clauză standard preformulată
a fost negociată direct cu consumatorul, este de datoria lui să
prezinte probe în acest sens.
(4) Lista cuprinsă în anexa care face parte integrantă din
prezenta lege redă, cu titlu de exemplu, clauzele considerate ca
fiind abuzive.
(5) Fără a încălca prevederile prezentei legi, natura abuzivă
a unei clauze contractuale se evaluează în funcție de:
a) natura produselor sau a serviciilor care fac obiectul
contractului la momentul încheierii acestuia;
b) toți factorii care au determinat încheierea contractului;
c) alte clauze ale contractului sau ale altor contracte de care
acesta depinde.
(6) Evaluarea naturii abuzive a clauzelor nu se asociază nici
cu definirea obiectului principal al contractului, nici cu calitatea
de a satisface cerințele de preț și de plată, pe de o parte, nici cu
produsele și serviciile oferite în schimb, pe de altă parte, în
măsura în care aceste clauze sunt exprimate într-un limbaj ușor
inteligibil.
Art. 5. — În cazul contractelor standard preformulate,
comerciantul are obligația să remită, la cerere, oricărei persoane
interesate un exemplar din contractul pe care îl propune.
Art. 6. — Clauzele abuzive cuprinse în contract și constatate
fie personal, fie prin intermediul organelor abilitate prin lege nu
vor produce efecte asupra consumatorului, iar contractul se va
derula în continuare, cu acordul consumatorului, numai dacă
după eliminarea acestora mai poate continua.
Art. 7. — În măsura în care contractul nu își mai poate
produce efectele după înlăturarea clauzelor considerate
abuzive, consumatorul este îndreptățit să ceară rezilierea
contractului, putând solicita, după caz, și daune-interese.
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Art. 1. — (1) Orice contract încheiat între comercianți și
consumatori pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii
va cuprinde clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru
înțelegerea cărora nu sunt necesare cunoștințe de specialitate.
(2) În caz de dubiu asupra interpretării unor clauze
contractuale, acestea vor fi interpretate în favoarea
consumatorului.
(3) Se interzice comercianților stipularea de clauze abuzive
în contractele încheiate cu consumatorii.
Art. 2. — (1) Prin consumator se înțelege orice persoană
fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care,
în temeiul unui contract care intră sub incidența prezentei legi,
acționează în scopuri din afara activității sale comerciale,
industriale sau de producție, artizanale ori liberale.
(2) Prin comerciant se înțelege orice persoană fizică sau
juridică autorizată, care, în temeiul unui contract care intră sub
incidența prezentei legi, acționează în cadrul activității sale
comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale,
precum și orice persoană care acționează în același scop în
numele sau pe seama acesteia.
Art. 3. — (1) Prevederile prezentei legi se aplică și bonurilor
de comandă sau bonurilor de livrare, biletelor, tichetelor și altora
asemenea care conțin stipulări sau referiri la condiții generale
prestabilite.
(2) Clauzele contractuale prevăzute în temeiul altor acte
normative în vigoare nu sunt supuse dispozițiilor prezentei legi.
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CAPITOLUL I
Dispoziții generale

CAPITOLUL II
Drepturile și obligațiile părților contractante
Art. 4. — (1) O clauză contractuală care nu a fost negociată
direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea
însăși sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în
detrimentul consumatorului și contrar cerințelor bunei-credințe,
un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților.
(2) O clauză contractuală va fi considerată ca nefiind
negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită
fără a da posibilitate consumatorului să influențeze natura ei,

*) Republicată în temeiul prevederilor art. V lit. m) din titlul III al Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația
cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899
din 28 decembrie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.
Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori a fost republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 1.014 din 20 decembrie 2006.
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CAPITOLUL III
Organele abilitate pentru constatarea contravențiilor
și soluționarea litigiilor

Art. 15. — În cazul în care părțile contractante aleg ca lege
aplicabilă contractului legea unui stat care nu face parte din
Uniunea Europeană, iar contractul are o strânsă legătură cu
teritoriul României sau cu al altor state membre ale Uniunii
Europene și în cazul în care prezenta lege are prevederi mai
favorabile pentru consumator, se vor aplica acestea din urmă.
CAPITOLUL IV
Sancțiuni
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Art. 16. — (1) Constituie contravenție, în măsura în care
fapta nu este săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii
penale, să fie considerată infracțiune, încălcarea interdicției
stipulate la art. 1 alin. (3) și se sancționează cu amendă de la
200 lei la 1.000 lei.
(2) Prevederile prezentei legi se completează cu dispozițiile
Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu
excepția art. 27—29.
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CAPITOLUL V
Dispoziții finale
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Art. 17. — Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la
publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pe aceeași
dată, orice dispoziții contrare se abrogă.
Prezenta lege transpune prevederile Directivei Consiliului
93/13/CEE din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în
contractele încheiate cu consumatorii, publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene (JOCE) nr. L 95 din 21 aprilie 1993.*)
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Art. 8. — Controlul respectării dispozițiilor prezentei legi se
face de reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru
Protecția Consumatorilor, precum și de specialiști autorizați ai
altor organe ale administrației publice, potrivit competențelor.
Art. 9. — Organele de control efectuează verificări la
sesizarea persoanelor prejudiciate prevăzute la art. 2 alin. (1)
sau din oficiu.
Art. 10. — Comercianții au obligația de a prezenta organelor
de control, în original, contractele încheiate cu consumatorii.
Art. 11. — Organele de control abilitate încheie proceseverbale prin care se consemnează faptele constatate cu ocazia
verificărilor făcute, precum și articolele din lege încălcate de
comerciant.
Art. 12. — Procesul-verbal se transmite, după caz, la
judecătoria în a cărei rază teritorială s-a săvârșit fapta sau în a
cărei rază teritorială contravenientul își are domiciliul sau, după
caz, sediul.
Art. 13. — (1) Instanța, în cazul în care constată existența
clauzelor abuzive în contract, aplică sancțiunea contravențională
conform art. 16 și dispune, sub sancțiunea daunelor, modificarea
clauzelor contractuale, în măsura în care contractul rămâne în
ființă, sau desființarea acelui contract, cu daune-interese, după
caz.
(2) În caz contrar, instanța va anula procesul-verbal întocmit.
Art. 14. — Consumatorii prejudiciați prin contracte încheiate
cu încălcarea prevederilor prezentei legi au dreptul de a se
adresa organelor judecătorești în conformitate cu prevederile
Codului civil și ale Codului de procedură civilă.
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*) Mențiunea privind transpunerea normei comunitare a fost introdusă prin Legea nr. 363/2007.
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(1) Sunt considerate clauze abuzive acele prevederi
contractuale care:
a) dau dreptul comerciantului de a modifica unilateral
clauzele contractului, fără a avea un motiv întemeiat care să fie
precizat în contract.
Prevederile acestei litere nu se opun clauzelor în temeiul
cărora un furnizor de servicii financiare își rezervă dreptul de a
modifica rata dobânzii plătibile de către consumator ori datorată
acestuia din urmă sau valoarea altor taxe pentru servicii
financiare, fără o notificare prealabilă, dacă există o motivație
întemeiată, în condițiile în care comerciantul este obligat să
informeze cât mai curând posibil despre aceasta celelalte părți
contractante și acestea din urmă au libertatea de a rezilia
imediat contractul.
Prevederile acestei litere nu se opun, de asemenea,
clauzelor prin care comerciantul își rezervă dreptul de a modifica
unilateral clauzele unui contract cu durată nedeterminată, în
condițiile în care comerciantul are obligația de a-l informa pe
consumator, printr-o notificare prealabilă transmisă în termen
rezonabil, pentru ca acesta din urmă să aibă libertatea de a
rezilia contractul;
b) obligă consumatorul să se supună unor condiții
contractuale despre care nu a avut posibilitatea reală să ia
cunoștință la data semnării contractului;
c) obligă consumatorul să își îndeplinească obligațiile
contractuale, chiar și în situațiile în care comerciantul nu și le-a
îndeplinit pe ale sale;

d) dau dreptul comerciantului să prelungească automat un
contract încheiat pentru o perioadă determinată, prin acordul
tacit al consumatorului, dacă perioada limită la care acesta
putea să își exprime opțiunea a fost insuficientă;
e) dau dreptul comerciantului să modifice unilateral, fără
acordul consumatorului, clauzele privind caracteristicile
produselor și serviciilor care urmează să fie furnizate sau
termenul de livrare a unui produs ori termenul de executare a
unui serviciu;
f) dau dreptul comerciantului să constate unilateral
conformitatea produselor și serviciilor furnizate cu prevederile
contractuale;
g) dau dreptul exclusiv comerciantului să interpreteze
clauzele contractuale;
h) restrâng sau anulează dreptul consumatorului să pretindă
despăgubiri în cazurile în care comerciantul nu își îndeplinește
obligațiile contractuale;
i) obligă consumatorul la plata unor sume disproporționat de
mari în cazul neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către
acesta, comparativ cu pagubele suferite de comerciant;
j) restrâng sau interzic dreptul consumatorului de a rezilia
contractul, în cazurile în care:
— comerciantul a modificat unilateral clauzele menționate la
lit. e);
— comerciantul nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale;
k) exclud sau limitează răspunderea legală a comerciantului
în cazul vătămării sau decesului consumatorului, ca rezultat al
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r) permit comerciantului obținerea unor sume de bani de la
consumator, în cazul neexecutării sau finalizării contractului de
către acesta din urmă, fără a prevedea existența compensațiilor
în sumă echivalentă și pentru consumator, în cazul neexecutării
contractului de către comerciant;
s) dau dreptul comerciantului să anuleze contractul în mod
unilateral, fără să prevadă același drept și pentru consumator;
t) dau dreptul comerciantului să înceteze contractul încheiat
pentru o durată nedeterminată fără o notificare prealabilă
rezonabilă, cu excepția unor motive întemeiate.
Prevederile acestei litere nu se opun clauzelor prin care
furnizorul de servicii financiare își rezervă dreptul de a dispune
în mod unilateral încetarea unui contract încheiat pe o perioadă
nedeterminată și fără o notificare prealabilă în cazul unui motiv
întemeiat, cu condiția ca furnizorul să fie obligat să informeze
imediat celelalte părți contractante.
(2) Dispozițiile alin. (1) lit. a), p) și t) nu sunt aplicabile în
cazul:
a) tranzacțiilor cu valori mobiliare, instrumentelor financiare
și altor produse sau servicii, în cazul în care prețul este legat de
fluctuațiile cotației bursiere sau ale indicelui bursier ori ale unei
rate de schimb pe piața financiară, pe care vânzătorul sau
furnizorul nu le poate controla;
b) contractelor pentru cumpărarea sau vânzarea de devize,
cecuri de călătorie, ordine de plată internaționale emise în
devize sau alte instrumente de plată internaționale.
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unei acțiuni sau omisiuni a comerciantului privind utilizarea
produselor și serviciilor;
l) exclud dreptul consumatorului de a întreprinde o acțiune
legală sau de a exercita un alt remediu legal, solicitându-i în
același timp rezolvarea disputelor în special prin arbitraj;
m) permit în mod nejustificat impunerea unor restricții în
administrarea probelor evidente de care dispune consumatorul
sau solicitarea unor probe care, potrivit legii, fac obiectul unei
alte părți din contract;
n) dau dreptul comerciantului să transfere obligațiile
contractuale unei terțe persoane — agent, mandatar etc. —, fără
acordul consumatorului, dacă acest transfer servește la
reducerea garanțiilor sau a altor răspunderi față de consumator;
o) interzic consumatorului să compenseze o datorie către
comerciant cu o creanță pe care el ar avea-o asupra
comerciantului;
p) prevăd că prețul produselor este determinat la momentul
livrării sau permit vânzătorilor de produse ori furnizorilor de
servicii dreptul de a crește prețurile, fără ca, în ambele cazuri, să
acorde consumatorului dreptul de a anula contractul în cazul în
care prețul final este prea mare în raport cu prețul convenit la
momentul încheierii contractului.
Prevederile acestei litere nu se opun clauzelor de indexare a
prețurilor, atât timp cât sunt legale, cu condiția ca metoda prin
care prețurile variază să fie descrisă în mod explicit;
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