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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea stemelor comunelor Costești, Lăpușata,
Mitrofani și Nicolae Bălcescu, județul Vâlcea
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. 2
din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — (1) Se aprobă stemele comunelor Costești, Lăpușata,
Mitrofani și Nicolae Bălcescu, județul Vâlcea, prevăzute în anexele nr. 1.1—1.4*).
(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale acestora sunt
prevăzute în anexele nr. 2.1—2.4.
(3) Anexele nr. 1.1—1.4 și 2.1—2.4 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul internelor și reformei administrative,
Liviu Radu,
secretar de stat
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București, 11 iunie 2008.
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comunei Costești, județul Vâlcea

D

2

ANEXA Nr. 2.1

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Costești,
județul Vâlcea
Descrierea stemei:
Stema comunei Costești, potrivit anexei nr. 1.1, se compune
dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
În câmp albastru se află un chevron de argint, încărcat cu
trei copaci verzi, însoțit în șef de două clopote de argint.
În vârful scutului se află un munte de argint.
Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn
crenelat.
Semnificațiile elementelor însumate:
Crevronul face referire la Peștera Sf. Grigore (Peștera
Liliecilor).
Muntele semnifică forma de relief predominantă în zonă, iar
copacii simbolizează bogăția silvică a zonei.
Clopotele reprezintă bisericile și mănăstirile din regiune.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că
localitatea are rangul de comună.

*) Anexele nr. 1.1—1.4 sunt reproduse în facsimil.
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ANEXA Nr. 2.2

ANEXA Nr. 1.2

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE

STEMA

elementelor însumate ale stemei comunei Lăpușata,
județul Vâlcea

comunei Lăpușata, județul Vâlcea
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Descrierea stemei:
Stema comunei Lăpușata, potrivit anexei nr. 1.2, se compune
dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, având câmpul
de culoare albastră, tăiat de un brâu undat, de argint.
În partea superioară se află trei albine, de aur, iar în cea
inferioară se află un mănunchi compus din șapte spice de grâu,
legate cu panglică, de aur.
Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn
crenelat.
Semnificațiile elementelor însumate:
Fascia undată reprezintă râul Cerna, care străbate
localitatea.
Cele șapte spice de grâu indică numărul satelor ce intră în
alcătuirea comunei, precum și ocupația de bază a locuitorilor,
agricultura.
Albinele semnifică îndeletnicirea oamenilor din zonă,
apicultura.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că
localitatea are rangul de comună.
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comunei Mitrofani, județul Vâlcea

ANEXA Nr. 2.3

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Mitrofani,
județul Vâlcea
Descrierea stemei:
Stema comunei Mitrofani, potrivit anexei nr. 1.3, se compune
dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, având câmpul
albastru, tăiat de un pal, de aur, încărcat cu trei cruciulițe treflate,
roșii.
Palul este acostat de șase ciorchini de struguri, de aur, trei la
dextra și trei la senestra.
Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn
crenelat.
Semnificațiile elementelor însumate:
Palul de aur îl semnifică pe călugărul Mitrofan, iar cele trei
cruci fac referire la bisericile din regiune.
Cei șase ciorchini de struguri amintesc de șase familii
boierești care au avut terenuri în zonă, precum și de ocupația de
bază a locuitorilor, viticultura.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că
localitatea are rangul de comună.
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ANEXA Nr. 2.4

ANEXA Nr. 1.4

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE

STEMA

elementelor însumate ale stemei comunei
Nicolae Bălcescu, județul Vâlcea

comunei Nicolae Bălcescu, județul Vâlcea
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Descrierea stemei:
Stema comunei Nicolae Bălcescu, potrivit anexei nr. 1.4, se
compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, având
câmpul albastru, tăiat de o fascie undată, de argint.
În partea superioară se află trei corbi negri, iar în cea
inferioară, o veveriță, de argint. Sub veveriță se află de o parte
o ramură de frasin, iar de alta, o ramură de stejar, cu ghinde,
legate cu o panglică, totul de aur.
Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn
crenelat.
Semnificațiile elementelor însumate:
Fascia undată reprezintă râul Topolog, care traversează
zona.
Corbii fac referire la satul Corbii din Vale.
Ramura de frasin și stejar, precum și veverița indică bogăția
silvică și cinegetică a zonei.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că
localitatea are rangul de comună.

us

iv

in

GUVERNUL ROMÂNIEI

tin

at

ex

cl

HOTĂRÂRE
privind aprobarea stemelor comunelor Bobicești și Colonești,
județul Olt

es

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. 2
din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului,

D

4

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — (1) Se aprobă stemele comunelor Bobicești și Colonești,
județul Olt, prevăzute în anexele nr. 1.1 și 1.2*).
(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale acestora sunt
prevăzute în anexele nr. 2.1 și 2.2.
(3) Anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1 și 2.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul internelor și reformei administrative,
Liviu Radu,
secretar de stat
București, 11 iunie 2008.
Nr. 622.

*) Anexele nr. 1.1 și 1.2 sunt reproduse în facsimil.
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ANEXA Nr. 2.1

ANEXA Nr. 1.1

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE

STEMA

elementelor însumate ale stemei comunei Bobicești,
județul Olt

comunei Bobicești, județul Olt
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Descrierea stemei:
Stema comunei Bobicești, potrivit anexei nr. 1.1, se compune
dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
În câmp albastru se află un ciorchine de strugure, de aur,
înconjurat de opt frunze de stejar, de aur, plasate în giron.
În partea superioară, șeful de argint este ondulat.
Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn
crenelat.
Semnificațiile elementelor însumate:
Ciorchinele de strugure face referire la ocupația locuitorilor
din zonă, viticultura.
Numărul frunzelor de stejar semnifică numărul satelor ce
intră în componența comunei și amintește de fondul forestier
predominant al zonei.
Șeful ondulat simbolizează râul Olteț.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că
localitatea are rangul de comună.
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comunei Colonești, județul Olt

ANEXA Nr. 2.2

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Colonești,
județul Olt
Descrierea stemei:
Stema comunei Colonești, potrivit anexei nr. 1.2, se
compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, având
câmpul albastru, tăiat de un brâu undat, de argint.
În partea superioară se află trei spice de grâu legate cu o
panglică, totul de aur.
În partea inferioară se află un castel medieval deschis, cu
trei turnuri, fiecare cu câte trei creneluri, totul de argint.
Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn
crenelat.
Semnificațiile elementelor însumate:
Castelul medieval dă denumirea localității Colonești, prin
faptul că în secolul al II-lea zona a fost populată cu coloni aduși
de împăratul Traian după cucerirea Daciei.
Cele nouă creneluri reprezintă numărul satelor componente.
Brâul undat de argint semnifică pârâul Vedița, care străbate
localitatea.
Spicele de grâu semnifică ocupația de bază a locuitorilor,
agricultura.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că
localitatea are rangul de comună.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea stemei comunei Nufăru, județul Tulcea
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. 2
din Legea nr. 102/1992 privind stema țării și sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — (1) Se aprobă stema comunei Nufăru, județul Tulcea,
prevăzută în anexa nr. 1*).
(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemei sunt
prevăzute în anexa nr. 2.
(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
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CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul internelor și reformei administrative,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
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București, 18 iunie 2008.
Nr. 654.
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Descrierea stemei
Stema comunei Nufăru, potrivit anexei nr. 1, se compune
dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat și tăiat.
În cartierul I, pe fond auriu, se află un nufăr alb în culori
naturale, cu frunze verzi.
În cartierul II, în câmp roșu, sunt plasate patru spice, de aur,
legate în mănunchi.
În partea inferioară, în câmp albastru, se află o cetate în
ruină, din care se mai văd resturi de zid, din turnul central și din
cele două bastioane rotunde de la capetele zidului; totul este de
argint.
Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn
crenelat.
Semnificația elementelor însumate
Nufărul dă denumirea localității.
Spicele de aur fac referire la principala ocupație a locuitorilor,
agricultura.
Ruinele cetățenii sunt legate de urmele stăpânirii bizantine în
zonă, unde se află unul dintre cele mai importante situri
arheologice ale județului Tulcea — „Cetatea Preaslăvită”.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că
localitatea are rangul de comună.

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

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

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 470/25.VI.2008

7

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind recunoașterea Statutului pentru organizarea
și funcționarea Organizației Religioase „Martorii lui Iehova”
În temeiul art. 29 alin. (3) și al art. 108 din Constituția României, republicată,
precum și al art. 49 alin. (2) și (3) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea
religioasă și regimul general al cultelor,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

fiz
i
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Art. 1. — Se recunoaște Statutul pentru organizarea și funcționarea
Organizației Religioase „Martorii lui Iehova”, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. — Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul
ministrului culturii și cultelor nr. 2.657/2003 privind recunoașterea Statutului de
organizare și funcționare al Organizației Religioase „Martorii lui Iehova”, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 13 iunie 2003.
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Contrasemnează:
Ministrul culturii și cultelor,
Adrian Iorgulescu
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București, 18 iunie 2008.
Nr. 658.
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Dispoziții generale
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Art. 1. — Organizația Religioasă „Martorii lui Iehova” este un
cult religios creștin.
Art. 2. — (1) Organizația Religioasă „Martorii lui Iehova”,
denumită în continuare Organizația, este persoană juridică
română de drept privat, fiind înființată și funcționând potrivit
Constituției, legilor statului român și dispozițiilor prezentului
statut.
(2) Credința Martorilor lui Iehova se predică din anul 1911.
Prin Decizia Ministerului Justiției nr. 86.310 din 8 august 1949,
cultul Martorilor lui Iehova a fost scos în afara legii. Statutul de
cult religios recunoscut de statul român a fost redobândit la data
de 9 aprilie 1990, prin Sentința civilă nr. 1.148/1990, pronunțată
de Judecătoria Sectorului 1 București în Dosarul nr. 1.174/1990
în vederea acordării personalității juridice.
Art. 3. — Organizația are numai scopuri religioase. Nu
desfășoară niciun fel de activități economice și nu urmărește
profituri financiare pentru sine sau pentru membrii săi.
Art. 4. — Organizația funcționează pe durată nelimitată.
Art. 5. — (1) Sediul Organizației este în municipiul București
și este cunoscut sub numele de Betel, Casa lui Dumnezeu.
Martorii lui Iehova care slujesc benevol pe o perioadă
nedeterminată la sediul Organizației sunt membri ai familiei
Betel.
(2) Sediul poate fi transferat în orice localitate din România,
prin hotărârea Adunării generale.
Art. 6. — Organizația are ștampilă rotundă cu inscripția
„Organizația Religioasă Martorii lui Iehova“. Congregațiile locale,

denumite în continuare congregațiile, au ștampilă rotundă care
conține, pe lângă propria denumire, inscripția „Organizația
Religioasă Martorii lui Iehova“.
Art. 7. — Credința Martorilor lui Iehova se bazează exclusiv
pe normele și principiile din Sfintele Scripturi, care constituie
Codul canonic al Organizației. — Psalmul 119:151 — 160; Ioan
17:17; 1 Corinteni 4:6; 2 Timotei 3:16.
Art. 8. — În întreaga sa activitate, Organizația se conduce
după normele și principiile din Sfintele Scripturi, sub îndrumarea
și supravegherea canonică a Corpului de guvernare al
Organizației Mondiale a Martorilor lui Iehova, denumit în
continuare Corpul de guvernare.
Art. 9. — Organizația aparține din punct de vedere canonic
Organizației Mondiale a Martorilor lui Iehova, care îl are drept
cap pe Isus Cristos. — Efeseni 1:22—23; 5:23; Coloseni 1:18.
CAPITOLUL II
Scopul Organizației
Art. 10. — Scopul Organizației este să-l glorifice pe Iehova
Dumnezeu ca Domn Suveran al Universului și să proclame
măsurile sale pline de iubire în folosul omenirii prin intermediul
Regatului său ceresc încredințat lui Isus Cristos. — Revelația
4:11.
Art. 11. — În vederea realizării scopului său religios,
Organizația are dreptul:
a) să efectueze activități de traducere, editare, producere,
achiziționare, export, import și răspândire în locuri publice și de
la ușă la ușă a bibliilor, a publicațiilor și a materialelor religioase
tipărite, a înregistrărilor video și audio cu conținut religios, a
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g) colaborarea cu entitățile juridice din străinătate ale
Martorilor lui Iehova. Aceasta include atât trimiterea de misionari
și de alți membri ai Organizației în străinătate, cât și invitarea și
primirea de misionari și de alți reprezentanți ai Martorilor lui
Iehova din străinătate, care să ajute la îmbunătățirea activităților
religioase ale Organizației;
h) desfășurarea unor acțiuni de binefacere și de caritate,
precum și trimiterea de ajutoare umanitare. — Faptele 11:29;
Galateni 6:10;
i) folosirea oricăror mijloace de comunicare pentru
predicarea veștii bune despre Regatul lui Dumnezeu;
j) efectuarea altor activități pentru realizarea scopului religios
al Organizației.
Art. 14. — (1) Sărbătorile religioase ale Martorilor lui Iehova
sunt: Cina Domnului, congresele locale, congresele naționale și
congresele internaționale.
(2) Cina Domnului este principala sărbătoare religioasă a
Martorilor lui Iehova. Ea este celebrată anual, la data care
corespunde zilei de 14 Nisan din calendarul biblic. — Luca
22:19—20; 1 Corinteni 11:23—26.
(3) Congresele locale se organizează anual și sunt:
congresul de district (3 zile), congresul de circumscripție (2 zile)
și congresul special de o zi. La aceste congrese participă una
sau mai multe circumscripții. — Deuteronomul 16:16.
(4) Congresele naționale se organizează cu ocazia unor
evenimente religioase deosebite.
(5) Congresele internaționale sunt sărbători speciale care se
organizează sub îndrumarea directă a Corpului de guvernare.
Art. 15. — (1) Serviciile religioase săptămânale se țin în
lăcașurile de cult proprii și în alte locuri.
(2) Lăcașurile de cult pot fi folosite și pentru ceremonii
religioase, cum ar fi căsătoriile, botezurile și serviciile funerare.
Art. 16. — Orice activitate îndeplinită de un Martor al lui
Iehova prin care îi aduce închinare lui Iehova Dumnezeu și
sprijină lucrarea de predicare a veștii bune despre Regatul
încredințat lui Isus Cristos constituie un serviciu sacru. — Luca
2:37; Romani 1:9; 12:1—2; Evrei 13:15.
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materialelor cu conținut religios înregistrate pe suport electronic,
precum și a altor asemenea materiale și să asigure transportul
acestora. Toate aceste materiale sunt destinate în exclusivitate
răspândirii cunoștințelor religioase și instruirii Martorilor lui
Iehova și a persoanelor interesate de adevărul biblic. Ele nu
conțin nicio formă de reclamă laică, nu sunt mărfuri și nu pot fi
comercializate;
b) să înființeze, să cumpere, să construiască, să închirieze,
să doteze și să întrețină terenuri și clădiri cu destinația de
lăcașuri de cult, numite săli ale Regatului și săli de congrese,
așezăminte de cult, locuințe de cult și alte clădiri sau spații
necesare atât în vederea ținerii serviciilor și a congreselor
religioase, cât și a organizării învățământului religios și a altor
activități;
c) să înființeze tipografii, legătorii, spații de depozitare,
garaje, ateliere și alte amplasamente necesare. În aceste
amplasamente pot sluji numai Martori ai lui Iehova botezați, care
își oferă serviciile benevol și gratuit, ca expresie a devoțiunii lor
față de Dumnezeu;
d) să exercite dreptul de ipotecă sau să împrumute fonduri
pentru finanțarea achizițiilor de terenuri, clădiri și bunuri mobile
și pentru orice alte activități;
e) să primească bunuri mobile și imobile, precum și fonduri
din donații, testamente și daruri manuale, pe care să le
administreze sau să le înstrăineze potrivit hotărârii Comitetului
executiv;
f) să primească și să trimită ajutoare financiare de la sau
către alte persoane juridice, folosite de Martorii lui Iehova în
România sau în străinătate;
g) să asigure asistență juridică membrilor săi atunci când
aceștia sunt vătămați în dreptul lor fundamental la libertate de
conștiință și religioasă, precum și în drepturile lor care decurg
din calitatea de membri ai Organizației;
h) să le acorde, în funcție de necesități, membrilor Ordinului
Religios Mondial al Slujitorilor Speciali cu Timp Integral Martori
ai lui Iehova, denumit în continuare Ordinul, și altor slujitori
religioși locuri de cazare gratuite în spații aflate în proprietatea
sau în folosința Organizației;
i) să asigure întreținerea și îngrijirea membrilor Ordinului pe
toată perioada serviciului lor benevol;
j) să le acorde membrilor Ordinului, precum și altor slujitori
religioși care fac o promisiune solemnă de ascultare și sărăcie
un ajutor financiar, subsidiu, în vederea acoperirii cheltuielilor
de evanghelizare și a altor cheltuieli de strictă necesitate.
Art. 12. — Organizația își îndeplinește activitățile religioase
pe teritoriul României prin intermediul congregațiilor. —
1 Timotei 3:15.
Art. 13. — Activitățile religioase ale Organizației constau în
următoarele:
a) predicarea în orice loc public și de la ușă la ușă a veștii
bune despre Regatul lui Dumnezeu, încredințat lui Isus Cristos,
ca mărturie pentru Numele, Cuvântul și suveranitatea lui Iehova
Dumnezeu, în conformitate cu exemplul Congregației creștine
din secolul I. — Matei 24:14; Faptele 5:42 și 20:20;
b) predarea de bunăvoie și gratuit a Sfintelor Scripturi, în
conformitate cu porunca lui Isus Cristos din Matei 28:19—20, la
persoanele care doresc aceasta;
c) organizarea și desfășurarea serviciilor, a sărbătorilor și a
ceremoniilor religioase în lăcașurile de cult proprii și în alte
locuri;
d) promovarea, sprijinirea și reprezentarea intereselor
congregațiilor și ale altor asociații și organisme ale Martorilor lui
Iehova, precum și îndrumarea și supravegherea acestora;
e) furnizarea literaturii biblice și a celorlalte materiale
necesare îndeplinirii scopului Organizației;
f) instruirea și pregătirea membrilor Organizației prin
intermediul școlilor biblice și al altor cursuri;
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CAPITOLUL III
Organizarea centrală
Art. 17. — Organele centrale ale Organizației sunt:
a) Adunarea generală;
b) Comitetul executiv.
Art. 18. — Adunarea generală este organul de conducere al
Organizației și este alcătuită din 15 până la 25 de membri, numiți
dintre bătrânii congregațiilor.
Art. 19. — În caz de deces, încetare a calității de bătrân al
congregației, demisie, încetare a calității de Martor al lui Iehova
sau revocare a unuia dintre membrii Adunării generale, în locul
său poate fi numit un alt membru, pe baza unei recomandări
făcute de Comitetul executiv.
Art. 20. — Demisia scrisă a unui membru al Adunării
generale este înaintată Comitetului executiv. În acest caz,
încetarea calității de membru al Adunării generale va fi aprobată
la următoarea întrunire a acesteia.
Art. 21. — Dacă nu mai îndeplinește una sau mai multe
dintre cerințele și obligațiile scripturale și statutare, un membru
al Adunării generale este revocat la propunerea Comitetului
executiv.
Art. 22. — Adunarea generală se întrunește cel puțin o dată
pe an sau ori de câte ori este necesar, la convocarea
Comitetului executiv.
Art. 23. — Atribuțiile Adunării generale sunt următoarele:
a) efectuarea de amendamente și adăugări la statutul
Organizației, cu aprobarea prealabilă a Corpului de guvernare;
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i) numirea și organizarea comitetelor de orice fel, în vederea
realizării scopurilor statutare;
j) emiterea de instrucțiuni, directive, regulamente și
recomandări privitoare la îndeplinirea activităților religioase ale
Organizației;
k) împuternicirea unor membri ai Organizației ca
reprezentanți ai acesteia în relațiile cu instituțiile publice și cu
alte persoane juridice;
l) aprobarea tuturor tranzacțiilor Organizației;
m) dispunerea verificării contabilității Organizației cel puțin o
dată pe an;
n) folosirea ștampilei rotunde a Organizației;
o) desfășurarea oricăror activități în vederea realizării
scopului religios al Organizației.
(2) Atribuțiile Comitetului executiv pot fi delegate unor
persoane calificate, în conformitate cu îndrumările Corpului de
guvernare.
Art. 32. — Președintele, vicepreședintele și secretarul sunt
reprezentanții legali ai Organizației. Ei sunt numiți dintre membrii
Comitetului executiv.
Art. 33. — Președintele, vicepreședintele și secretarul sunt
semnatari legali pentru Organizație. Când niciunul dintre ei nu
este prezent la sediul Organizației, orice membru al Comitetului
executiv aflat la sediu are drept de semnătură.
Art. 34. — Președintele urmărește punerea în aplicare a
hotărârilor Adunării generale și ale Comitetului executiv.
Art. 35. — În caz de absență sau de imposibilitate a
exercitării funcției, președintele este înlocuit de vicepreședinte,
de secretar sau de oricare alt membru al Comitetului executiv.
Art. 36. — Secretarul păstrează documentele Comitetului
executiv și întocmește procesele-verbale ale întrunirilor
acestuia.
Art. 37. — Organul de Control este numit de Adunarea
generală pe o perioadă nedeterminată, la recomandarea
Comitetului executiv. Acesta este alcătuit din cel puțin 3 membri,
bătrâni ai congregației, care nu sunt membri ai Adunării
generale.
Art. 38. — În caz de deces, demisie sau revocare a unui
membru al organului de control, Comitetul executiv poate numi
un membru interimar.
Art. 39. — Organul de control verifică modul în care este
administrat patrimoniul Organizației și prezintă rapoarte în fața
Adunării generale.
Art. 40. — Funcțiile de conducere, de administrare, de
reprezentare și de control din cadrul Organizației nu sunt
remunerate.
Art. 41. — Organele de conducere, de administrare, de
reprezentare și de control își desfășoară activitatea la sediul
Organizației.
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b) numirea de noi membri ai Adunării generale și revocarea
membrilor acesteia care nu mai corespund cerințelor prevăzute
în prezentul statut, la propunerea Comitetului executiv;
c) numirea și revocarea membrilor Comitetului executiv,
precum și stabilirea responsabilităților acestora, cu aprobarea
prealabilă a Corpului de guvernare;
d) numirea organului de control;
e) aprobarea bilanțului anual și a proceselor-verbale ale
organului de control;
f) dizolvarea Organizației și lichidarea patrimoniului;
g) desfășurarea oricăror activități în vederea realizării
scopului religios al Organizației.
Art. 24. — Fiecare membru al Adunării generale are drept de
vot și poate fi reprezentat cu ocazia întrunirilor de un alt
membru. De asemenea, fiecare membru poate fi împuternicit să
voteze în numele a cel mult 2 membri.
Art. 25. — Hotărârile Adunării generale se adoptă pe baza
votului deschis al majorității membrilor prezenți. La prima
convocare este necesară prezența majorității membrilor Adunării
generale, majoritatea fiind constituită din totalitatea membrilor
prezenți și a celor reprezentați. Dacă la prima convocare nu se
poate constitui o majoritate a membrilor Adunării generale, la a
doua convocare hotărârile se adoptă pe baza votului deschis al
majorității celor prezenți și reprezentați, indiferent de numărul
acestora.
Art. 26. — Hotărârile Adunării generale care au ca obiect
modificarea statutului, dizolvarea Organizației sau lichidarea
patrimoniului se adoptă pe baza votului afirmativ a cel puțin
două treimi din numărul total al membrilor.
Art. 27. — Adunarea generală este prezidată de președintele
Organizației sau, când acesta este absent ori se află în
imposibilitatea de a-și îndeplini funcția, de vicepreședinte, de
secretar ori de un alt membru al Comitetului executiv.
Art. 28. — Comitetul executiv este organul de administrare al
Organizației și este alcătuit din cel puțin 3 membri, care sunt
numiți de Adunarea generală dintre propriii membri, pe o
perioadă nedeterminată, cu aprobarea prealabilă a Corpului de
guvernare.
Art. 29. — Comitetul executiv poate numi un membru
interimar, cu aprobarea prealabilă a Corpului de guvernare, în
locul unui membru decedat, demis sau revocat.
Art. 30. — Comitetul executiv se întrunește ori de câte ori
este nevoie. Hotărârile Comitetului executiv se adoptă cu votul
majorității membrilor și sunt semnate de cel puțin 3 dintre ei.
Art. 31. — (1) Atribuțiile Comitetului executiv sunt
următoarele:
a) coordonarea lucrării de predicare a veștii bune despre
Regatul lui Dumnezeu;
b) înființarea, organizarea, supravegherea și dizolvarea
congregațiilor, a circumscripțiilor, a districtelor, a asociațiilor și a
altor organisme;
c) numirea, repartizarea și demiterea bătrânilor, a slujitorilor
auxiliari, a pionierilor regulari și a membrilor Ordinului — Faptele
14:23; Tit 1:5;
d) distribuirea către congregații a publicațiilor și a altor
materiale religioase necesare îndeplinirii activităților religioase;
e) supravegherea organizării și a desfășurării serviciilor și
sărbătorilor religioase în locuri publice și private, în vederea
închinării la Iehova Dumnezeu și a predării Sfintelor Scripturi;
f) schimbarea destinației imobilelor deținute în proprietate,
atât a clădirilor de cult existente, cât și a celor dobândite în
vederea utilizării ulterioare ca clădiri de cult;
g) numirea și repartizarea slujitorilor religioși în clădirile de
cult aflate în proprietatea sau în folosința Organizației;
h) redactarea și semnarea proceselor-verbale ale întrunirilor
Adunării generale;
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CAPITOLUL IV
Organizarea locală
Art. 42. — Unitățile locale ale Organizației sunt:
a) congregația;
b) circumscripția;
c) districtul.
Art. 43. — Congregația este o comunitate religioasă formată
din membri și asociați ai Organizației, care locuiesc în una sau
mai multe localități.
Art. 44. — (1) Organul de îndrumare al congregației este
corpul de bătrâni, care îi include pe toți bătrânii numiți ai
congregației. Din punct de vedere scriptural, bătrânii sunt păstori
spirituali care se îngrijesc de nevoile spirituale ale membrilor,
asociaților și ale persoanelor interesate de adevărul biblic. Ei
coordonează activitățile religioase ale congregației. — Matei
20:26—27; Ioan 21:15—17; Faptele 20:28; Galateni 6:1; 1 Petru
5:1—3.
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instrui, încuraja și ajuta din punct de vedere spiritual. — Faptele
15:36, 40; 41; 16:4—5; Romani 1:11—12.
Art. 52. — Mai multe circumscripții formează un district.
Art. 53. — Organizația numește un supraveghetor de
circumscripție ca supraveghetor de district. El îi instruiește și îi
încurajează pe supraveghetorii de circumscripție și pe membrii
congregațiilor și prezidează congresele de circumscripție.
Art. 54. — (1) Congregațiile, circumscripțiile și districtele pot
dobândi personalitate juridică pe baza unor hotărâri adoptate de
Comitetul executiv.
(2) Dizolvarea ca persoane juridice a unităților de cult
sus-menționate se face în același mod.
CAPITOLUL V
Membri și asociați
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Art. 55. — Toți membrii Organizației sunt slujitori ordinați ai lui
Iehova Dumnezeu. — Matei 28:19—20; Romani 12:1—2;
2 Corinteni 6:3—4; Galateni 3:28; Revelația 7:15.
Art. 56. — Toți membrii Organizației predică vestea bună
despre Regatul lui Dumnezeu și participă la serviciile religioase,
aplicând în viață normele și principiile din Sfintele Scripturi, așa
cum sunt predate de Corpul de guvernare. — Matei 28:19—20;
Evrei 10:23—25.
Art. 57. — Toți membrii Organizației slujesc benevol și fără
remunerație, nu sunt salariați și nu pot fi considerați ca atare,
deoarece potrivit Sfintelor Scripturi slujirea lor nu poate face
obiectul unui contract. — Matei 10:8; 1 Corinteni 9:18.
Art. 58. — Poate deveni membru al Organizației oricine
dorește acest lucru și acceptă să respecte normele și principiile
din Sfintele Scripturi, precum și măsurile organizatorice ale
Organizației Mondiale a Martorilor lui Iehova.
Art. 59. — Calitatea de membru al Organizației este
personală. Atribuțiile și numirile de serviciu ale membrilor
Organizației nu pot fi transmise moștenitorilor sau legatarilor
acestora.
Art. 60. — Membrii Organizației sunt slujitori religioși ordinați
pe baza:
a) deciziei personale — Deuteronomul 30:19—20; Matei
11:28; Galateni 6:5;
b) studierii temeinice a Bibliei și acceptării învățăturilor
acesteia, sub îndrumarea bătrânilor — Ioan 17:3; Romani
12:1—2;
c) căinței pentru modul de viață din trecut — Faptele 3:19;
d) adoptării unei conduite morale ireproșabile și a dobândirii
calităților creștine — Galateni 5:22—23; Efeseni 4:20—24;
Filipeni 2:15; Coloseni 3:5—10; 1 Petru 4:1—4;
e) dedicării la Dumnezeu — Romani 14:7—8; Evrei 10:7;
f) botezului în apă — Matei 28:19—20.
Art. 61. — Calitatea de membru al Organizației încetează
odată cu anunțarea în congregație că persoana respectivă nu
mai este un Martor al lui Iehova. — 1 Ioan 2:19; 1 Corinteni
5:11—13.
Art. 62. — (1) Dacă un membru al Organizației își exprimă în
scris decizia de a nu mai fi un Martor al lui Iehova, corpul de
bătrâni ia act de decizia respectivă și anunță congregația.
(2) Dacă un membru al Organizației își exprimă verbal
decizia de a nu mai fi Martor al lui Iehova, el nu este obligat să
își prezinte în scris decizia și motivele.
(3) Un membru al Organizației poate înceta să fie Martor al
lui Iehova și în mod indirect, când, prin acțiunile sale, arată că a
renegat credința Martorilor lui Iehova. În acest caz, corpul de
bătrâni ia act că persoana respectivă nu mai este Martor al lui
Iehova și anunță congregația.
Art. 63. — Unui membru al Organizației îi este retrasă
calitatea de Martor al lui Iehova dacă adoptă o conduită care
contravine învățăturilor din Sfintele Scripturi ori dacă susține și
promovează o altă înțelegere a Scripturilor decât cea predată
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(2) Trei dintre bătrâni — supraveghetorul care prezidează,
secretarul și supraveghetorul serviciului — alcătuiesc comitetul
de serviciu al congregației. În mod excepțional, dacă într-o
congregație sunt mai puțin de 3 bătrâni, unele responsabilități
ale comitetului de serviciu pot fi cumulate, în cazul bătrânilor,
sau pot fi delegate temporar unora dintre cei mai calificați slujitori
auxiliari.
(3) Corpul de bătrâni este ajutat de slujitorii auxiliari. Ei
efectuează activități cu caracter administrativ, sub
supravegherea corpului de bătrâni. În funcție de calitățile
spirituale, slujitorii auxiliari pot ajuta la predare și păstorire.
Art. 45. — (1) Numirea unui bătrân sau a unui slujitor auxiliar
se face la recomandarea corpului de bătrâni local și a
supraveghetorului de circumscripție.
(2) Bătrânii și slujitorii auxiliari își pot păstra numirea de
serviciu atât timp cât corespund cerințelor din Sfintele Scripturi
și respectă îndrumările Corpului de guvernare și ale
Organizației.
(3) Demiterea unui bătrân sau a unui slujitor auxiliar este
hotărâtă de către corpul de bătrâni local și este confirmată de
Organizație.
Art. 46. — Cerințele de numire a bătrânilor și slujitorilor
auxiliari — enumerate în 1 Timotei 3:1—10, 12, 13, Tit 1:5—9 și
1 Petru 5:1—3 — sunt:
a) predicarea cu zel a veștii bune despre Regatul lui
Dumnezeu;
b) conduită morală exemplară;
c) calități spirituale deosebite;
d) grijă exemplară față de familie;
e) loialitate față de Organizație;
f) predarea în mod corect a Cuvântului lui Dumnezeu;
g) susținerea loială a normelor și principiilor din Sfintele
Scripturi, așa cum sunt predate de Corpul de guvernare.
Art. 47. — Atribuțiile corpului de bătrâni sunt următoarele:
a) îndrumarea și supravegherea lucrării de predicare a veștii
bune despre Regatul lui Dumnezeu desfășurate de congregație,
în armonie cu îndrumările Organizației;
b) organizarea, coordonarea și supravegherea tuturor
serviciilor, sărbătorilor și ceremoniilor religioase ale congregației,
inclusiv a predării învățăturilor din Sfintele Scripturi;
c) păstorirea membrilor congregației, prin acordarea de
asistență religioasă la nivel individual, în scopul încurajării, al
îndrumării și al întăririi credinței acestora;
d) numirea de supraveghetori și asistenți ai școlilor de
serviciu teocratic și ai altor cursuri;
e) delegarea unora dintre membrii lor pentru a oferi asistență
religioasă în spitale, în penitenciare, în aziluri și în orfelinate,
potrivit îndrumărilor Organizației;
f) recomandarea numirilor de bătrâni, slujitori auxiliari și
pionieri regulari;
g) recomandarea unuia sau mai multor bătrâni ori slujitori
auxiliari ca reprezentanți ai congregației în relațiile cu instituțiile
publice, în vederea împuternicirii lor de către Organizație;
h) aprobarea de noi membri și asociați;
i) numirea de comitete judiciare;
j) îndeplinirea altor activități necesare realizării scopului
Organizației.
Art. 48. — Corpul de bătrâni se întrunește ori de câte ori este
nevoie.
Art. 49. — Corpul de bătrâni adoptă hotărâri în urma
consultărilor, a discuțiilor și a consensului, în temeiul normelor și
principiilor din Sfintele Scripturi și al îndrumărilor Corpului de
guvernare și ale Organizației.
Art. 50. — Mai multe congregații formează o circumscripție.
Art. 51. — Organizația numește un bătrân ca supraveghetor
de circumscripție. El vizitează periodic congregațiile pentru a le
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CAPITOLUL VI
Patrimoniul
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Art. 71. — Organizația își realizează scopul și activitățile prin
servicii benevole gratuite și donații.
Art. 72. — Organizația nu percepe cotizații și nu obligă pe
nimeni să contribuie financiar sau material la susținerea
activităților sale religioase. — 2 Corinteni 9:7.
Art. 73. — Patrimoniul Organizației cuprinde:
a) bunurile mobile și imobile deținute cu titlu de proprietate,
concesiune ori folosință;
b) sumele de bani și alte valori materiale depuse în cutiile de
donații pentru susținerea lucrării de predicare și pentru
construirea și întreținerea lăcașurilor de cult — Matei 24:14;
c) alte elemente de patrimoniu, obținute în conformitate cu
legile în vigoare și cu prezentul statut.
Art. 74. — (1) Bunurile de patrimoniu care sunt afectate direct
și exclusiv cultului sunt sacre. În această categorie se includ:
clădirile de cult, mijloacele fixe și bunurile de inventar aflate în
aceste clădiri care servesc la desfășurarea serviciilor religioase
și a altor activități statutare, bibliile, publicațiile religioase,
materialele religioase înregistrate pe suport electronic, cimitirele
și altele asemenea.
(2) Bunurile sacre sunt insesizabile și imprescriptibile, în
condițiile legii.
Art. 75. — (1) În categoria clădirilor de cult se includ sediul
Organizației, sălile de congrese, sălile Regatului, așezămintele
de cult, casele de misionari, locuințele de cult și altele
asemenea, toate aceste imobile aflându-se în proprietatea
Organizației. În nicio încăpere din incinta clădirilor de cult nu se
desfășoară activități economice.
(2) Sediul Organizației este un lăcaș de cult care cuprinde
toate clădirile unde își desfășoară activitatea organele de
conducere, de administrare, de reprezentare și de control ale
Organizației, precum și membrii familiei Betel.
(3) Sălile de congrese și sălile Regatului sunt lăcașuri de cult
în care se desfășoară servicii religioase la care asistă una sau
mai multe circumscripții ori congregații. Ele pot fi clădiri
construite special în acest scop sau clădiri a căror destinație
este schimbată în lăcaș de cult.
(4) Așezămintele de cult sunt clădiri în care își desfășoară
activitatea religioasă unii membri ai Ordinului.
(5) Casele de misionari sunt clădiri sau spații din clădiri în
care sunt găzduiți misionarii Organizației.
(6) Locuințele de cult sunt clădiri sau spații din clădiri în care
sunt găzduiți temporar unii slujitori religioși ai Organizației.
Acestea pot fi spații afectate cazării din sălile Regatului și sălile
de congrese, apartamente situate într-un bloc de locuințe și
altele asemenea.
(7) Slujitorii Organizației care sunt găzduiți temporar într-o
clădire de cult nu sunt chiriași și nu plătesc chirie. Ei pot obține
drept de reședință pe baza unei declarații a Organizației privind
repartizarea și luarea lor în spațiu.
Art. 76. — Organizația are dreptul de a efectua tranzacții cu
privire la bunuri mobile și imobile și poate face donații din
patrimoniul propriu către congregații, către entitățile juridice ale
Martorilor lui Iehova din țară și din străinătate și către persoane
fizice.
Art. 77. — Înstrăinarea unui bun din patrimoniul Organizației
se poate face numai pe baza unei hotărâri adoptate de
Comitetul executiv. În vederea semnării actului de înstrăinare,
Organizația va emite și o împuternicire, semnată de unul dintre
membrii Comitetului executiv. Persoana împuternicită să
reprezinte Organizația va semna actul de înstrăinare, fără
obligația de a aplica ștampila Organizației.
Art. 78. — Administrarea patrimoniului Organizației se
realizează în conformitate cu legislația în vigoare și cu
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de Martorii lui Iehova, fără a se căi și fără a renunța la conduita
pe care a adoptat-o, în pofida ajutorului spiritual care îi
este acordat. — 1 Corinteni 5:9—13; 6:9—10; Galateni 5:19—21;
2 Ioan 9—10.
Art. 64. — (1) Retragerea calității de membru al Organizației
este hotărâtă de un comitet judiciar numit de corpul de bătrâni
al congregației. Comitetul judiciar este un organism canonic
temporar al cărui obiectiv este să îl ajute pe cel care a păcătuit
să se căiască, să își îndrepte conduita, să respingă ce este rău
și să iubească ce este bine, ca să se poată împăca cu Iehova
Dumnezeu și să poată obține iertare. Comitetul judiciar va folosi
în acest scop Sfintele Scripturi. — Faptele 3:19; Romani 12:9; 2
Corinteni 7:8—12; Evrei 12:4—13; Iacov 5:13—15.
(2) În cazul în care un comitet judiciar decide să îi retragă
unui membru al Organizației calitatea de Martor al lui Iehova,
cel în cauză are dreptul la o ultimă audiere în fața unui comitet
de recurs, pe baza unei cereri motivate în scris și înaintate
comitetului judiciar inițial, în cel mult 7 zile de la data luării
deciziei de retragere a calității de Martor al lui Iehova. Comitetul
de recurs este numit de supraveghetorul de circumscripție.
(3) Bătrânii care slujesc într-un comitet judiciar sau de recurs
au obligația scripturală de a nu divulga faptele de care au luat
cunoștință în această calitate. — Proverbele 25:9.
Art. 65. — Cel care și-a pierdut calitatea de membru al
Organizației o poate redobândi dacă își exprimă dorința în scris
și dacă arată prin modul său de viață că s-a căit și că
îndeplinește din nou cerințele scripturale pentru membrii
Organizației (2 Corinteni 2:5—11; 7:10—11). Decizia de
reintegrare este luată de comitetul judiciar care a hotărât
excluderea. Dacă nu este posibilă întrunirea aceluiași comitet
judiciar, se poate forma un alt comitet în vederea reintegrării.
Art. 66. — (1) Membrii familiei Betel, misionarii,
supraveghetorii de circumscripție și de district, cu soțiile lor,
pionierii speciali, slujitorii la sălile de congrese, slujitorii
internaționali și slujitorii la construirea de săli ale Regatului și
săli de congrese sunt membri ai Ordinului. Corpul de guvernare
poate numi și alte categorii de membri ai Ordinului.
(2) Membrii Ordinului semnează o promisiune solemnă de
ascultare și sărăcie, care este un angajament benevol de a sluji
cu timp integral oriunde este nevoie. Ei nu urmăresc obținerea
de câștiguri materiale în urma serviciului lor benevol și se
mulțumesc cu sprijinul modest pe care îl primesc din partea
Organizației.
Art. 67. — (1) Supraveghetorii de circumscripție și de district,
cu soțiile lor, misionarii, pionierii speciali și pionierii regulari sunt
evanghelizatori cu timp integral.
(2) Supraveghetorii de circumscripție și de district, cu soțiile
lor, misionarii și pionierii speciali își desfășoară activitatea
religioasă sub îndrumarea directă a Organizației și sunt dispuși
să slujească oriunde este nevoie.
(3) Pionierii regulari își desfășoară activitatea religioasă sub
îndrumarea canonică a corpului local de bătrâni.
Art. 68. — Asociații sunt persoane nebotezate care aderă la
convingerile religioase ale Martorilor lui Iehova și sunt persoane
aprobate de corpul de bătrâni local pentru a participa la
activitățile religioase ale Organizației. Asociații trebuie să
cunoască învățăturile de bază din Sfintele Scripturi, să le
accepte și să aibă o conduită morală ireproșabilă.
Art. 69. — Asociații devin membri ai Organizației din
momentul în care sunt botezați în apă, sub supravegherea
bătrânilor.
Art. 70. — Calitatea de asociat încetează:
a) prin renunțare din proprie inițiativă;
b) când corpul de bătrâni constată că asociatul nu mai
îndeplinește cerințele care au determinat aprobarea lui în
această calitate.
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(2) Organizația nu poartă răspunderea pentru obligațiile
personale ale membrilor săi.
(3) Membrii Organizației nu răspund cu bunurile personale
pentru obligațiile care revin Organizației.
CAPITOLUL VII
Modificări ale statutului
Art. 84. — Adunarea generală poate face amendamente și
adăugiri la statut, pe baza votului afirmativ și deschis a cel puțin
două treimi din numărul total al membrilor.
Art. 85. — Amendamentele și adăugirile vor fi înaintate
organelor competente, potrivit legii.
CAPITOLUL VIII
Dispoziții finale

ce

Art. 86. — În cazul încetării activității Organizației, patrimoniul
va fi folosit în conformitate cu rezoluția adoptată de Adunarea
generală și cu acordul Corpului de guvernare.
Art. 87. — Prevederile prezentului statut se completează cu
cele ale legislației în vigoare.
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prevederile statutare, cu respectarea normelor și principiilor din
Sfintele Scripturi și a îndrumărilor Corpului de guvernare.
Art. 79. — Comitetul executiv poate împuternici orice
persoană în scopul rezolvării unor probleme juridice,
administrative, financiare și contractuale. Împuternicirea poate fi
semnată de oricare membru al Comitetului executiv.
Art. 80. — Organizația are drept de proprietate asupra
elementelor de patrimoniu dobândite atât prin mijloace proprii,
cât și din donații, testamente, sponsorizări și orice alte
transferuri legale ale dreptului de proprietate.
Art. 81. — (1) Toate intrările și cheltuielile sunt înregistrate în
evidența contabilă a Organizației, potrivit legii.
(2) Contabilul și casierul au în custodie fondurile Organizației
și răspund în fața Comitetului executiv și a Adunării generale
pentru modul în care își îndeplinesc atribuțiile. Contabilul
înregistrează toate intrările și cheltuielile, iar casierul face toate
plățile necesare.
Art. 82. — Toate plățile sunt autorizate de 2 membri ai
Comitetului executiv. Comitetul executiv poate desemna în acest
scop și alte persoane.
Art. 83. — (1) Nimeni nu poate avea drepturi sau pretenții
asupra vreunui bun patrimonial al Organizației.
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ORDIN
privind înființarea Grupului de lucru interministerial pentru operațiunea
„Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes național
și internațional — poli de competitivitate”
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Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente,
precum și prevederile memorandumului cu tema „Abordarea conceptuală și planul de acțiuni pentru operațiunea «Dezvoltarea
structurilor de sprijin al afacerilor de interes național și internațional» din cadrul Programului operațional sectorial «Creșterea
competitivității economice», având ca scop identificarea și promovarea proiectelor „poli de competitivitate”, aprobat în ședința
Guvernului din 19 martie 2008,
în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei
și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă înființarea Grupului de lucru
interministerial pentru operațiunea „Dezvoltarea structurilor de
sprijin al afacerilor de interes național și internațional — poli de
competitivitate” din cadrul Programului operațional sectorial
„Creșterea competitivității economice”, axa prioritară 1 „Un
sistem de producție inovativ și ecoeficient”, domeniul major de
intervenție 3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, în
cadrul Grupului de lucru interministerial pentru coordonarea
elaborării și implementării politicii industriale a României, care
funcționează în cadrul Consiliului interministerial pentru
probleme economice, politici fiscale și comerciale, piață internă,

competitivitate, mediul de afaceri, în componența prezentată în
anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Grupul de lucru interministerial pentru operațiunea
„Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes
național și internațional — poli de competitivitate” menționat la
art. 1 își va desfășura activitatea în conformitate cu planul de
acțiuni din memorandumul aprobat, va elabora termenii de
referință pentru proiectele de poli de competitivitate și va evalua
propunerile de proiecte, aprobarea finală fiind la nivel
guvernamental.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

p. Ministrul economiei și finanțelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat
București, 20 mai 2008.
Nr. 1.576.
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Grupului de lucru interministerial pentru operațiunea „Dezvoltarea structurilor de sprijin
al afacerilor de interes național și internațional — poli de competitivitate”
1. Ministerul Economiei și Finanțelor — Autoritatea de
b. Mihaela Vrabete — director general, Direcția generală
management pentru Programul operațional sectorial de strategii politici publice.
„Creșterea competitivității economice”:
6. Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț,
a. Cătălina Meliță — director general;
Turism, Profesii Liberale — organismul intermediar pentru
b. Dorina Muntean — șef serviciu, Serviciul coordonare întreprinderi mici și mijlocii:
program.
a. Laura Marușca — director general adjunct;
2. Ministerul Economiei și Finanțelor — Autoritatea pentru
b. Codruța Ilea — șef serviciu.
coordonarea instrumentelor structurale, Direcția de analiză și
7. Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului — Autoritatea
programare:
Națională pentru Cercetare Științifică:
a. Ștefan Ciobanu — director;
— Dana Gheorghe — director general.
b. Ioana Ciocoiu — consilier.
8. Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației —
3. Ministerul Economiei și Finanțelor — Direcția generală
organismul
intermediar pentru promovarea societății
politică industrială și competitivitate:
informaționale:
a. Petru Ianc — director general;
— Victor Pânzaru — director general.
b. Mariana Voicu — consilier.
9. Ministerul Internelor și Reformei Administrative — Unitatea
4. Departamentul pentru Afaceri Europene — Direcția
centrală
pentru reformă în administrația publică:
coordonare poziții politici comunitare:
— Nicușor Păduraru — director general.
— Maria Baciu — director.
10. Comisia Națională de Prognoză:
5. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor:
a. Ion Ghizdeanu — președinte;
a. Iuliu Bara — director general, Direcția generală
b. Daniela Plăvicheanu — director general.
cooperare teritorială europeană;
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DECIZIE
privind interzicerea temporară a exercitării activității de asigurare și/sau reasigurare
a Societății Comerciale POWER INSURANCE BROKER DE ASIGURARE — S.R.L.
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Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul București, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1,
cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de președinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum și al art. 39
alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare,
în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în ședința din data de 27 mai 2008, conform
art. 4 alin. (22)—(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentația
aferentă Notei nr. IX.252/14 mai 2008,
în conformitate cu atribuțiile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare,
și în baza Deciziei nr. 320/2008, organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor au efectuat un control
inopinat la Societatea Comercială POWER INSURANCE BROKER DE ASIGURARE — S.R.L., cu sediul social în Constanța,
str. I.G. Duca nr. 75A, bl. L50, sc. A, et. 5, ap. 22, județul Constanța, înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu
nr. J13/2.731/11.12.2002, cod unic de înregistrare nr. 15084050, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare sub nr. RBK199/15.03.2004, reprezentată legal în timpul controlului de doamna Mihaela Miron în calitate de administrator/director executiv.
Controlul a fost efectuat de organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor la adresa din Constanța,
str. Ciprian Porumbescu nr. 60, județul Constanța, în perioada 6 mai 2008—8 mai 2008, și a avut la bază documentele și situațiile
prezentate sub responsabilitatea conducerii societății.
Obiectul controlului inopinat a constat în verificarea respectării condițiilor aprobate prin autorizația de funcționare, precum
și a modului de îndeplinire a acestora, a aplicării prevederilor Normelor privind forma și conținutul raportărilor pe care trebuie să
le întocmească brokerii de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor nr. 113.139/2006, cu modificările și completările ulterioare.
Perioada supusă controlului a fost 6 mai 2008 — 8 mai 2008. Rezultatele acțiunii de analiză și control au fost concretizate
în procesul-verbal, semnat fără obiecțiuni de către reprezentantul Societatea Comercială POWER INSURANCE BROKER DE
ASIGURARE — S.R.L., încheiat în 2 (două) exemplare, din care un exemplar a fost înregistrat cu nr. 16/9 mai 2008 la societatea
sus-menționată, iar la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 11.363/12 mai 2008.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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În urma analizării constatărilor cuprinse în procesul-verbal de control, au rezultat următoarele:
• Societatea Comercială POWER INSURANCE BROKER DE ASIGURARE — S.R.L își desfășoară activitatea la punctul
de lucru din Constanța, str. Ciprian Porumbescu nr. 60, fără hotărârea Adunării generale a acționarilor, fără avizul prealabil al
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și fără înregistrarea la oficiul registrului comerțului, încălcând astfel prevederile art. 5
lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Normele privind
autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare, faptă ce constituie contravenție conform art. 39 alin. (2) lit. c) si q) din Legea
nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare,
Totodată, Societatea Comercială POWER INSURANCE BROKER DE ASIGURARE — S.R.L. nu a putut face dovada
existenței unui contract de închiriere, de comodat sau, după caz, de proprietate, pentru sediul social, fiind astfel încălcate
prevederile art. 3. lit. k) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul
nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare;
• Societatea Comercială POWER INSURANCE BROKER DE ASIGURARE — S.R.L. a încheiat contracte de prestări
servicii având ca obiect reclamă sau publicitate, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (131) din Legea 32/2000, cu modificările
și completările ulterioare;
• Din verificarea actelor Societății Comerciale POWER INSURANCE BROKER DE ASIGURARE — S.R.L., precum și din
evidențele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor s-a constatat că societatea nu a transmis următoarele raportări:
— raportarea trimestrială aferentă trimestrului IV — 2007 a fost transmisă cu întârziere la Comisia de Supraveghere a
Asigurărilor;
— raportările lunare privind taxa de funcționare aferente perioadei noiembrie 2007 — martie 2008 nu au fost transmise
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, încălcându-se astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările
și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 3 alin. (4) pct. IV lit. a) din Normele privind forma și conținutul raportărilor
pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare și/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006, cu modificările și completările ulterioare, faptă ce constituie contravenție conform
prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), f) și m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare;
Față de aceste motive, pentru faptele nelegale reținute în sarcina Societății Comerciale POWER INSURANCE BROKER
DE ASIGURARE — S.R.L., în scopul apărării drepturilor asiguraților și al promovării stabilității activității de asigurare în România,
în ședința din 27 mai 2008, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât sancționarea Societății Comerciale POWER
INSURANCE BROKER DE ASIGURARE — S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activității, pe o perioada de 30 de zile,
în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.
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Art. 1. — Se interzice temporar exercitarea activității de
asigurare și/sau reasigurare, pe o perioadă de 30 de zile de la
comunicarea deciziei, a Societății Comerciale POWER
INSURANCE BROKER DE ASIGURARE —S.R.L., cu sediul
social în Constanța, str.I.G. Duca nr. 75A, bl. L50, sc. A, et. 5,
ap. 22, județul Constanța, înmatriculată la oficiul registrului
comerțului cu nr. J13/2.731/11.12.2002, cod unic de înregistrare
nr. 15084050, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu
nr. RBK-199/2004, reprezentată legal în timpul controlului de
doamna Mihaela Miron în calitate de administrator/director
executiv, conform dispozițiilor art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea
nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru
faptele prevăzute în prezenta decizie.
Art. 2. — Se pune în vedere Societății Comerciale POWER
INSURANCE BROKER DE ASIGURARE —S.R.L. să denunțe
Contractul de prestări servicii nr. 128/7 decembrie 2006, încheiat
cu Societatea Comercială „Omniasig” — S.A., contract care are
ca obiect „reclama privind serviciile de asigurare”.
Art. 3. — Societatea POWER INSURANCE BROKER DE
ASIGURARE — S.R.L. are obligația să își notifice clienții, în

termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea
efectuării plății ratelor scadente la contractele în curs de derulare
direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru
îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractele în vigoare.
Art. 4. — (1) Împotriva prezentei decizii Societatea
Comercială POWER INSURANCE BROKER DE ASIGURARE —
S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel București, în
termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform
art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările
ulterioare.
(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000,
cu modificările și completările ulterioare, plângerea adresată
Curții de Apel București nu suspendă, pe timpul soluționării
acesteia, executarea măsurii sancționatorii dispuse de Comisia
de Supraveghere a Asigurărilor.
Art. 5. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din
Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu
București, 9 iunie 2008.
Nr. 502.
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COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

DECIZIE
privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare
a Societății Comerciale MEGA GROUP BROKER DE ASIGURĂRI — S.R.L.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările
și completările ulterioare, și ale normelor emise în aplicarea acesteia,
în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 10 iunie 2008, prin care s-a aprobat
cererea Societății Comerciale MEGA GROUP BROKER DE ASIGURĂRI — S.R.L. de obținere a autorizației de funcționare ca
broker de asigurare,
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor d e c i d e:
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Art. 1. — Societatea Comercială MEGA GROUP BROKER
Art. 3. — Societatea comercială prevăzută la art. 1 are
DE ASIGURĂRI — S.R.L., cu sediul social în municipiul obligația să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
Timișoara, Calea Aradului nr. 111 (biroul A), județul Timiș, nr. de copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare
ordine în registrul comerțului J35/4.700/20.12.2007, cod unic de aferente contractului de asigurare de răspundere civilă
înregistrare 22972263/2007, este autorizată să funcționeze ca profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul
broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai asistenților în brokeraj și să înscrie în Registrul intermediarilor în
activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii asigurări și/sau în reasigurări personalul propriu, conform
nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea Ordinului președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.
nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind
Art. 2. — Societatea comercială prevăzută la art. 1 are Registrul intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări,
dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând modificat și completat prin Ordinul președintelui Comisiei de
cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.
Supraveghere a Asigurărilor nr. 12/2007.
Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu
București, 17 iunie 2008.
Nr. 527.
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DECIZIE
privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare
a Societății Comerciale BRUSSELS BROKER DE ASIGURARE — S.R.L.
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În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu
modificările și completările ulterioare, și ale normelor emise în aplicarea acesteia,
în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 10 iunie 2008, prin care s-a aprobat
cererea Societății Comerciale BRUSSELS BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. de obținere a autorizației de funcționare ca broker
de asigurare,
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor d e c i d e:
Art. 3. — Societatea comercială prevăzută la art. 1 are
Art. 1. — Societatea Comercială BRUSSELS BROKER DE
ASIGURARE — S.R.L., cu sediul social în municipiul București, obligația să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
șos. Panduri nr. 71, corp vestiar-C3, etaj 2, sectorul 5, nr. de copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare
ordine în registrul comerțului J40/3.206/22.02.2008, cod unic de aferente contractului de asigurare de răspundere civilă
înregistrare 23354414/25.02.2008, este autorizată să funcționeze profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul
ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai asistenților în brokeraj și să înscrie în Registrul intermediarilor în
activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii asigurări și/sau în reasigurări personalul propriu, conform
nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea Ordinului președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
nr. 10/2007pentru punerea în aplicare a Normelor privind
asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 2. — Societatea comercială prevăzută la art. 1 are Registrul intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări,
dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând modificat și completat prin Ordinul președintelui Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor nr. 12/2007.
cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.
Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu
București, 17 iunie 2008.
Nr. 529.
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ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE
— Prețuri pentru anul 2008 —
Denumirea publicației

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abonament
anual (lei)

Suport fizic
Abonament
trimestrial (lei)

Abonament
lunar (lei)

1.670
285
1.500
2.250
430
1.720
1.600
540
450
750
70
120

428
—
375
562
107
430
400
135
112
187
17
—

150
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Monitorul Oficial, Partea I, în limba română
Monitorul Oficial, Partea I, în limba română, numere bis*
Monitorul Oficial, Partea I, în limba maghiară
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Monitorul Oficial, Partea a VII-a
Colecția Legislația României
Colecția de hotărâri ale Guvernului și alte acte normative
Breviar legislativ
Repertoriul actelor normative apărute în Partea I

Suport electronic
Abonament
Abonament
anual (lei)
lunar (lei)

960

90

420
720
240
1.080
900
240
—
—
40
—

40
65
25
100
85
25
—
—
—
—

* Cu excepția numerelor bis de interes restrâns, disponibile prin comandă.
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Prețurile includ TVA 9%.
Abonamente la publicațiile oficiale și comenzi către „Monitorul Oficial” R.A. se pot efectua prin următoarele societăți
de distribuție:
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 INFO EUROTRADING — S.A.
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 INTERPRESS SPORT — S.R.L.
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 MEDIA PRESS ABONAMENTE — S.R.L.
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 M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.
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 PRESS EXPRES — S.R.L.

rm

ăr

 ZIRKON MEDIA — S.R.L.
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 ART ADVERTISING — S.R.L.
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 CALLIOPE — S.R.L.

ex
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 DIFSTARPRESS — S.R.L.

at

 CURIER PRESS — S.A.
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 MIMPEX — S.R.L.
 ROESTA — S.R.L.

— prin oficiile sale poștale
— București, Str. Lirei nr. 11, parter, ap. 1,
(telefon/fax: 411.91.79; 411.54.08)
— București, Splaiul Independenței nr. 202A
(telefon: 316.30.57, fax: 316.30.58)
— București, Piața Presei Libere nr. 1, corp B, et. 2, camerele 256—259, OP 33
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
— București, str. Izvor nr. 78, et. 2
(telefon: 311.97.84, fax: 311.97.85)
— București, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16; 255.48.17)
— Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9
(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
— București, str. Pictor Dimitrie Hârlescu nr. 6, sector 2
(telefon: 255.18.00, fax: 255.18.66; 255.19.18)
— Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
(fax: 0250/73.54.75, telefon: 0350.40.59.87; 0350.40.59.88)
— Ploiești, str. Elena Doamna nr. 62—64
(telefon/fax: 0244/51.40.52; 0244/51.48.01)
— Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. I60, sc. A, ap. 15
(telefon/fax: 0243/23.23.68)
— Brașov, str. Traian Grozăvescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/47.05.96; 0268/47.56.68)
— Hunedoara, str. Ion Creangă nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 0254/71.92.43)
— Curtea de Argeș, str. Valea Iașului, bl. P10, sc. B, ap. 18
(telefon/fax: 0248/72.11.43)
— Galați, Str. Domnească nr. 68
(telefon: 0236/46.06.20, fax: 0236/46.08.75)
— Alba Iulia, str. Traian nr. 26
(telefon: 0258/81.16.31, fax: 0258/81.28.43)
— București, Piața Presei Libere nr. 1 (OP 33 — CP 24)
(telefon/fax: 0318.06.20.33)
— Constanța, bd. I.C. Brătianu nr. 5
(telefon: 0241/58.21.20, fax: 0241/61.95.24)
— Călărași, Str. Progresul nr. 21, bl. B1, sc. B, ap. 5
(telefon/fax: 0242/31.89.29)

or

 COMPANIA NAȚIONALĂ „POȘTA ROMÂNĂ“ — S.A.
 ACTA LEGIS — S.R.L.

 VIAȚA LIBERĂ — S.A.
 UNITATEA — S.R.L.
 MANPRES DISTRIBUTION — S.R.L.
 CUGET LIBER — S.A.
 SIMPEX LOGISTIC — S.R.L.
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