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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de acțiune pe anul 2008
pentru implementarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2007—2010
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă Planul de acțiune pe anul 2008 pentru
implementarea Strategiei naționale privind imigrația pentru
perioada 2007—2010, denumit în continuare Planul de acțiune,
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art. 2. — Fondurile necesare îndeplinirii obiectivelor
prevăzute în Planul de acțiune se planifică de fiecare instituție cu
atribuții în realizarea acestora, în bugetele proprii, în raport cu
prioritățile, resursele disponibile și etapele de realizare a
acestora.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Cristian Mihai Adomniței
Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
p. Secretarul de stat al Departamentului pentru Afaceri
Europene,
Aurel Ciobanu-Dordea
București, 13 august 2008.
Nr. 854.
ANEXĂ

PLAN DE ACȚIUNE PE ANUL 2008

pentru implementarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2007—2010
Obiectivele stabilite
prin Strategia națională
privind imigrația
pentru perioada
2007—2010

Acțiuni desfășurate

1. Implementarea 1.1. Informarea cetățenilor din statele cu
politicii privind
potențial migrator cu privire la
imigrația controlată modalitățile legale de admitere/angajare
în muncă în România, prin:
— diseminarea, prin intermediul misiunilor
diplomatice și oficiilor consulare
române, a unor pliante/broșuri de
informare;
— organizarea și desfășurarea de către
reprezentanții misiunilor diplomatice și
ai oficiilor consulare române din statele
terțe a unor întâlniri cu oficiali ai țărilor
de reședință, ocazie cu care să fie
prezentate prevederile legale privind
regimul străinilor în România, precum și
politica statului în domeniul migrației,
oportunitățile pe piața forței de muncă
etc.

Rezultate

Termen

Instituții
responsabile

Surse de
finanțare

Monitorizare/Evaluare

Creșterea
Iulie—
MAE
Fonduri Stadiul îndeplinirii actinivelului de infor- octombrie MIRA — disponibile vității va fi prezentat de
mare a poten2008
ORI
din
către MAE în cadrul
țialilor imigranți
MMFES
bugetul reuniunilor trimestriale
către România și,
MAE
ale Grupului de coordonare
implicit, creșterea
a implementării strategiei
gradului de res(Grupul), astfel:
pectare a legis— prima evaluare — în
lației române de
cadrul celei de-a XVI-a
către
aceștia
reuniuni a Grupului
Cunoașterea de
(iunie 2008);
către autoritățile
— a II-a evaluare — în
din statele terțe a
cadrul celei de-a XVIII-a
politicii României în
reuniuni a Grupului
domeniul imigrației
(decembrie 2008).
Evaluarea finală a activității va fi realizată în
luna ianuarie 2009 și va
fi inclusă în Raportul
anual de activitate al
Grupului.
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Obiectivele stabilite
prin Strategia națională
privind imigrația
pentru perioada
2007—2010

Acțiuni desfășurate

Rezultate

Termen

Instituții
responsabile

Surse de
finanțare
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Monitorizare/Evaluare

1.2. Organizarea a două întâlniri cu
reprezentanții patronatelor reprezentative la nivel național, în vederea:
— identificării domeniilor de activitate și
principalelor meserii în care există un
deficit important de forță de muncă;
— evaluării necesarului de cetățeni
străini admiși în scop de muncă;
— prezentării legislației privind
încadrarea în muncă a cetățenilor străini

Stabilirea
Semesdeficitului de forță
trul I
de muncă din
2008
România și a Octomnecesarului de
brie
muncitori străini
2008
pentru acoperirea
acestuia

MMFES, Fonduri Stadiul îndeplinirii
MMFES — disponibile activității va fi prezentat
ANOFM
din
de către MMFES în
MIRA — bugetul cadrul reuniunilor
ORI
MMFES trimestriale ale
Grupului, astfel:
— prima evaluare — în
cadrul celei de-a XVI-a
reuniuni a Grupului
(iunie 2008);
— a II-a evaluare — în
cadrul celei de-a XVIII-a
reuniuni a Grupului
(decembrie 2008).
Evaluarea finală a activității va fi realizată în
luna ianuarie 2009 și
va fi inclusă în
Raportul anual de
activitate al Grupului.

1.3. Elaborarea și promovarea
proiectului Hotărârii Guvernului privind
numărul de autorizații de muncă ce pot
fi eliberate străinilor în anul 2009, pe
baza evaluărilor realizate

Stabilirea
unei
cote anuale de
admitere în scop
de muncă pentru
cetățenii străini în
scopul acoperirii
deficitului
de
forță de muncă
autohtonă și, implicit,
al asigurării protecției
propriilor cetățeni

MMFES
MMFES —
ANOFM
MIRA —
ORI
ARIS

1.4. Realizarea unei campanii de
mediatizare a prevederilor legale privind
încadrarea în muncă și detașarea
străinilor pe teritoriul României

Creșterea nive- Septem- MIRA —
lului de informare
brie
ORI
a angajatorilor din
2008 MMFES —
România în ceea
IM
ce privește angajarea în muncă a
cetățenilor străini

MIRA — ORI va
prezenta structura
campaniei de
mediatizare în cadrul
celei de-a XVI-a
reuniuni a Grupului
(iunie 2008).
O primă evaluare a
campaniei va fi
prezentată de MIRA —
ORI în cadrul celei de-a
XVII-a reuniuni a
Grupului (septembrie
2008).
Evaluarea finală a
activității va fi inclusă
în Raportul anual de
activitate al Grupului
(ianuarie 2009).

1.5. Participarea la negocierile pentru
încheierea acordurilor bilaterale cu state
terțe în domeniul schimbului de forță de
muncă

Dezvoltarea coLa
MMFES Fonduri
laborării
între solicitare MMFES — disponibile
autorități la nivel
ANOFM
din
internațional
bugetul
MMFES

Ulterior participării la
acest gen de acțiuni,
reprezentanții MMFES
vor realiza scurte prezentări ale acestora în
cadrul reuniunilor trimestriale ale Grupului.
Evaluarea finală a
activității va fi inclusă în
Raportul anual de
activitate al Grupului
(ianuarie 2009).

Noiembrie
2008

Forma finală a proiectului de act
normativ, promovată
către Guvernul
României, va fi
prezentată de MMFES
în cadrul celei de-a
XVIII-a reuniuni a
Grupului (decembrie
2008, după cea de-a
doua întâlnire cu
partenerii sociali).

4
Obiectivele stabilite
prin Strategia națională
privind imigrația
pentru perioada
2007—2010
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Instituții
responsabile

Surse de
finanțare

Acțiuni desfășurate

Rezultate

Termen

1.6. Organizarea unei întâlniri interinstituționale în vederea evaluării
modului de gestionare a admiterii și
șederii străinilor din țări terțe în scop de
studii. Identificarea modalităților și
criteriilor de selecție pentru prevenirea
migrației ilegale

Intensificarea colaborării
dintre
autoritățile naționale cu atribuții în
domeniu și stabilirea de măsuri
comune menite a
îmbunătăți activitățile specifice

Iulie
2008

1.7. Organizarea de consfătuiri cu
reprezentanții instituțiilor de învățământ
superior din țara noastră, autorizate și
acreditate, în vederea prezentării
ultimelor modificări legislative privind
regimul străinilor în România

Intensificarea
Iulie—
colaborării dintre septemautoritățile națiobrie
nale cu atribuții în
2008
domeniu și aplicarea unitară a
legislației specifice

1.8. Întocmirea unui plan comun de
acțiuni ORI — IM pe linia depistării
străinilor care desfășoară activități
lucrative în mod ilicit și derularea acestui
gen de activități în toate județele țării
pentru prevenirea muncii la negru în
România

Prevenirea și
combaterea
muncii la negru și,
implicit,
exploatării prin
muncă forțată
a persoanelor

MIRA —
ORI,
IGPR
MMFES —
IM

MIRA — ORI va
prezenta planul de
acțiuni în cadrul celei
de-a XV-a reuniuni a
Grupului (martie 2008).
Evaluarea finală a
activității/rezultatele
obținute prin punerea în
aplicare a planului va/vor
fi inclusă/incluse în
Raportul anual de
activitate al Grupului
(ianuarie 2009).

1.9. Crearea unui grup de lucru
interinstituțional care să:
— analizeze datele rezultate din
întâlnirile cu patronatele reprezentative
la nivel național și ale situațiilor statistice
gestionate la nivelul ANOFM, în vederea
identificării domeniilor economice care
ar putea atrage forță de muncă străină;
— analizeze modul de gestionare a
admiterii și șederii pe teritoriul României
a străinilor în scopul desfășurării de
activități comerciale;
— elaboreze propuneri pentru îmbunătățirea activității în domeniul de referință

Stabilirea dome- Septem- MMFES
niilor economice
brie
MMFES —
din România care
2008
ANOFM
ar putea atrage
ARIS
forță de muncă
MIRA —
străină, îmbunăORI
tățirea activității în
ceea ce privește
admisia străinilor
în scopul derulării
de activități
comerciale

Concluziile desprinse în
cadrul grupului de lucru
și propunerile stabilite
de comun acord vor fi
prezentate de MMFES
în cadrul celei de-a XVI-a
reuniuni a Grupului
(iunie 2008).
Evaluarea finală a
activității va fi inclusă în
Raportul anual de
activitate al Grupului
(ianuarie 2009).

1.10. Inițierea unor relații de colaborare
cu diverse ONG-uri din România (ale
căror acțiuni vizează cetățenii străini), în
vederea promovării, prin intermediul
acestora, a conceptului de respectare a
legislației române în vigoare de către
toate persoanele aflate pe teritoriul
statului român

Dezvoltarea
Septemrelațiilor de
brie
colaborare cu
2008
societatea civilă
și, implicit,
creșterea nivelului
de informare
a populației cu
privire la
legislația privind
regimul străinilor
în România

Rezultatul acțiunii va fi
prezentat de MIRA —
ORI în cadrul celei de-a
XV-a reuniuni a Grupului
(martie 2008). În funcție
de acest rezultat, MIRA —
ORI va solicita sprijin
instituțiilor membre ale
Grupului, pentru dezvoltarea unor relații de colaborare cu diverse ONG-uri.
Evaluarea finală a
activității va fi inclusă în
Raportul anual de
activitate al Grupului
(ianuarie 2009).

Iulie
2008

MIRA —
ORI
MECT

Monitorizare/Evaluare

Rezultatul
întâlnirii
interinstituționale va fi
prezentat de MIRA —
ORI în cadrul celei de-a
XVII-a reuniuni a Grupului
(septembrie 2008).
Evaluarea finală a
activității va fi inclusă în
Raportul anual de
activitate al Grupului
(ianuarie 2009).

MECT
Fonduri MECT va prezenta
MIRA — disponibile rezultatele acțiunii în
ORI
din
cadrul celei de-a XVI-a
bugetul reuniuni a Grupului
MECT (iunie 2008).
Evaluarea finală a
activității va fi inclusă în
Raportul anual de
activitate al Grupului
(ianuarie 2009).

MIRA —
ORI
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Obiectivele stabilite
prin Strategia națională
privind imigrația
pentru perioada
2007—2010

Instituții
responsabile

Surse de
finanțare
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Acțiuni desfășurate

Rezultate

Termen

1.11. Constituirea unui grup de lucru
interinstituțional în vederea identificării
soluțiilor și efectuării de propuneri
legislative referitoare la posibilitățile de
atragere de migranți cu înaltă calificare
în condițiile unei competiții aflate în
creștere

Intensificarea colaborării
dintre
autoritățile naționale cu atribuții în
domeniu și stabilirea
de măsuri comune
menite a îmbunătăți activitățile
specifice
Atragerea de forță
de muncă străină
calificată în
România

August
2008

MIRA —
ORI
ARIS
MAE
MMFES

Concluziile desprinse în
cadrul grupului de lucru
și propunerile stabilite
de comun acord vor fi
prezentate de MIRA —
ORI în cadrul celei de-a
XVII-a reuniuni a Grupului (septembrie 2008).
Evaluarea finală a
activității va fi inclusă în
Raportul anual de
activitate al Grupului
(ianuarie 2009).

1.12. Dezvoltarea unor parteneriate de
mobilitate cu state terțe (Republica
Moldova și Ucraina), conform
recomandărilor UE. În acest sens, vor fi
întreprinse următoarele măsuri:
— identificarea, împreună cu Comisia
Europeană și ceilalți actori, a interesului
statelor-țintă selectate;
— adresarea unor propuneri concrete
de participare la parteneriate;
— semnarea de acorduri de readmisie
cu statul terț;
— crearea unor centre de selecție a forței
de muncă în statul terț, care să asigure
informarea și selecția propriu-zisă.

Respectarea și Conform
MAE
promovarea la recoman- MIRA —
nivel regional a dărilor
ORI
politicilor comuUE
MMFES
nitare în domeniu

Ulterior participării la
acest gen de acțiuni,
reprezentanții MAE vor
realiza scurte prezentări
în cadrul reuniunilor
trimestriale ale
Grupului.
Evaluarea finală a
activității va fi inclusă în
Raportul anual de
activitate al Grupului
(ianuarie 2009).

1.13. Derularea unor seminarii tematice
privind imigrația, cu ocazia reuniunii
anuale a diplomației (ambasadori și
consuli)

Intensificarea
Septemcolaborării dintre
brie
autoritățile națio2008
nale cu atribuții în
domeniu și aplicarea unitară a
legislației specifice

Proiectele programelor
seminariilor tematice
vor fi prezentate de
MAE în cadrul celei de-a
XVI-a
reuniuni
a
Grupului (iunie 2008).
O primă evaluare a
acțiunilor
va
fi
prezentată de MAE în
cadrul celei de-a XVIII-a
reuniuni a Grupului
(decembrie 2008).
Evaluarea finală a
activității va fi inclusă în
Raportul anual de
activitate al Grupului
(ianuarie 2009).

1.14. Organizarea de reuniuni consulare
pe spații geografice de interes din
punctul de vedere al admiterii, respectiv
în Egipt (cu participare din Tunisia, Siria,
Liban și Turcia) și India (cu participare
din China, Pakistan, Vietnam, Filipine)

Intensificarea
Iulie
MAE
Fonduri Stadiul îndeplinirii accolaborării dintre 2008— MIRA — disponibile tivității va fi prezentat de
autoritățile națio- octombrie
ORI
din bugetul către MAE în cadrul
nale cu atribuții în
2008
MMFES
MAE
reuniunilor trimestriale
domeniu și apliARIS
ale Grupului, astfel:
carea unitară a
— prima evaluare — în
legislației specifice
cadrul celei de-a XVII-a
Cunoașterea de
reuniuni a Grupului
către autoritățile
(septembrie 2008)
din statele terțe a
— a II-a evaluare — în
politicii României
cadrul celei de-a XVIII-a
în domeniul imireuniuni a Grupului
grației
(decembrie 2008).
Evaluarea finală a
activității va fi inclusă în
Raportul anual de
activitate al Grupului
(ianuarie 2009).

MAE

Monitorizare/Evaluare

6
Obiectivele stabilite
prin Strategia națională
privind imigrația
pentru perioada
2007—2010

2. Implementarea
politicii privind
prevenirea și
combaterea
imigrației ilegale
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Acțiuni desfășurate

Rezultate

Termen

Instituții
responsabile

2.1. Semnarea unui plan de acțiune pe
anul 2008 între ORI, IGP, IGPF și CCPI,
care să prevadă modalitățile concrete
de realizare a schimbului de informații
de interes operativ, precum și activitățile
comune pe această linie în zonele de
competență

Dezvoltarea
Iulie 2008
relațiilor de
colaborare dintre
autoritățile cu
atribuții pe linia
prevenirii și
combaterii
migrației ilegale

2.2. Realizarea unei campanii de
informare a cetățenilor străini cu privire
la programul desfășurat de Guvernul
României în colaborare cu OIM —
reprezentanța pentru România —
referitor la repatrierea umanitară
voluntară asistată

Cunoașterea de
către cetățenii
străini aflați în
situație ilegală a
beneficiilor
repatrierii
umanitare
voluntare, în
comparație cu
repatrierea
forțată

2.3. Efectuarea demersurilor necesare
pentru încheierea unor acorduri de
cooperare în domeniul imigrației și
azilului între Oficiul Român pentru
Imigrări din România și instituțiile
similare din Bulgaria, Ungaria, Ucraina,
Republica Moldova, Serbia și Turcia

Intensificarea
Septem- MIRA —
colaborării la
brie 2008
ORI
nivel regional în
domeniul imigrării
și azilului

2.4. Crearea unui grup de lucru în
vederea analizării oportunității desemnării
unor ofițeri de legătură specializați în
domeniul imigrației în principalele state
producătoare de migranți pentru
România (de exemplu: China, Turcia,
Republica Moldova, Nigeria, Egipt).
Analiza va conține propuneri de acțiune
pentru viitor și va fi prezentată conducerii
MIRA spre aprobare.

Eficientizarea
activităților de
prevenire a
migrației ilegale
derulate în
statele de origine
ale
imigranților

August
2008

MIRA —
ORI,
CCPI,
IGPF,
DGAERI

2.5. Intensificarea schimbului de
informații de interes operativ pe linia
prevenirii și combaterii imigrației ilegale,
prin intermediul agențiilor/instituțiilor
internaționale
abilitate
(Europol,
Frontex, SECI)

Poziționarea
României, la
nivel european și
mondial, ca
partener credibil
în lupta împotriva
migrației ilegale

Permanent

MIRA —
CCPI,
ORI,
IGPR,
IGPF

August
2008

Surse de
finanțare

MIRA —
ORI,
IGPR,
IGPF,
CCPI

Monitorizare/Evaluare

MIRA — ORI va
prezenta planul de
acțiune în cadrul celei
de-a XV-a reuniuni a
Grupului (martie 2008).
Evaluarea finală a
activității/rezultatele
obținute prin punerea
în aplicare a planului
vor fi incluse în
Raportul anual de
activitate al Grupului
(ianuarie 2009).

MIRA — Fonduri
ORI
prevăzute
în Programul
desfășurat de
Guvernul
României
și OIM

Fonduri
disponibile din
bugetul
MIRA

MIRA — ORI va
prezenta structura
campaniei de
informare în cadrul
celei de-a XV-a
reuniuni a Grupului
(martie 2008).
O primă evaluare a
campaniei va fi
prezentată de MIRA —
ORI în cadrul celei de-a
XVI-a reuniuni a
Grupului (iunie 2008).
Evaluarea finală a
activității va fi inclusă
în Raportul anual de
activitate al Grupului
(ianuarie 2009)
MIRA — ORI va
prezenta stadiul
demersurilor efectuate
pentru încheierea de
acorduri de cooperare
în cadrul celei de-a
XVIII-a reuniuni a
Grupului (decembrie
2008).
Evaluarea finală a
activității va fi inclusă
în raportul anual de
activitate al Grupului
(ianuarie 2009).
Rezultatele analizei
efectuate de grupul de
lucru vor fi prezentate
de către MIRA — ORI
în cadrul celei de-a
XVII-a reuniuni a
Grupului (septembrie
2008).
Evaluarea finală a
activității va fi inclusă
în Raportul anual de
activitate al Grupului
(ianuarie 2009).
În cadrul reuniunilor
trimestriale ale
Grupului, fiecare
instituție responsabilă
va prezenta o scurtă
analiză a activităților
desfășurate pe linia
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pentru perioada
2007—2010

Acțiuni desfășurate

Rezultate

Termen

Instituții
responsabile

Surse de
finanțare

7

Monitorizare/Evaluare

schimbului de
informații de interes
operativ pe linia
prevenirii și combaterii
imigrației ilegale.
Evaluarea finală a
activității/rezultatele
obținute vor fi incluse
în Raportul anual de
activitate al Grupului
(ianuarie 2009).
2.6. Intensificarea schimbului de date
privind migrația/fluxurile migratorii cu
organismele internaționale specializate
în domeniu (CIREFI etc.)

Poziționarea
României, la
nivel european și
mondial, ca
partener credibil
în gestionarea
fenomenului
migraționist și
lupta împotriva
migrației ilegale

Permanent

MIRA —
ORI

În cadrul reuniunilor
trimestriale ale
Grupului, MIRA — ORI
va prezenta o scurtă
analiză a activităților
desfășurate pe linia
schimbului de date
privind imigrația cu
organismele
internaționale.
Evaluarea finală a
activității va fi inclusă
în Raportul anual de
activitate al Grupului
(ianuarie 2009).

2.7. Participarea la Rețeaua de migrație Realizarea unui
europeană
schimb operativ
de date și
informații privind
migrația la nivel
european

De la
creare

MIRA —
ORI

În cadrul reuniunilor
a XVI-a (iunie 2008) și
a XVIII-a (decembrie
2008), MIRA — ORI va
prezenta un raport
asupra participării la
Rețeaua de migrație
europeană.
Evaluarea finală a
activității va fi inclusă
în Raportul anual de
activitate al Grupului
(ianuarie 2009).

2.8. Punerea în aplicare a operațiunilor
de returnare forțată a resortisanților
statelor terțe care nu îndeplinesc sau au
încetat să îndeplinească condițiile
privind intrarea și șederea pe teritoriul
statului, cu respectarea standardelor
europene în domeniu

Permanent

MIRA — Fonduri
ORI
disponibile
din bugetul
MIRA

Stadiul îndeplinirii
activității va fi prezentat
de către MIRA — ORI
în cadrul reuniunilor
trimestriale ale
Grupului, astfel:
— prima evaluare —
în cadrul celei
de-a XVI-a reuniuni a
Grupului (iunie 2008);
— a II-a evaluare —
în cadrul celei
de-a XVII-a reuniuni a
Grupului (septembrie
2008).
Evaluarea finală a
activității va fi inclusă
în Raportul anual de
activitate al Grupului
(ianuarie 2009).

Scăderea
nivelului de
pericol generat de
imigrația ilegală,
printr-un
management
eficient în ceea
ce privește
limitarea
numărului celor
cu ședere ilegală

8
Obiectivele stabilite
prin Strategia națională
privind imigrația
pentru perioada
2007—2010
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Termen

Instituții
responsabile

Surse de
finanțare

Acțiuni desfășurate

Rezultate

2.9. Informarea permanentă cu privire la
oferta de locuri de muncă vacante,
elaborarea de materiale informative,
buletine statistice etc.

Integrarea în
societatea
românească atât
a străinilor care
vin benevol în
România, cât și a
persoanelor care
se bucură de
protecția statului
român

2.10. Informarea muncitorilor — cetățeni
străini — privind munca la negru, în
scopul evitării exploatării prin muncă
forțată a acestora

Cunoașterea
Iulie 2008 MIRA —
legislației
ANITP,
specifice și a
ORI
riscurilor la care
MMFES —
se expun
IM
persoanele care
acceptă munca la
negru

MIRA — ANITP va
prezenta o primă
evaluare a activității în
cadrul celei de-a XVI-a
reuniuni a Grupului de
coordonare (iunie 2008).
Evaluarea finală va fi
inclusă în Raportul
anual de activitate al
Grupului (ianuarie
2009).

2.11.
Pregătirea
reprezentanților
autorităților
competente
pentru
identificarea din grupul-țintă a
persoanelor cu risc de a fi
traficate/exploatate datorită situației lor

Aplicarea unitară Septem- MIRA —
a legislației în
brie 2008 ANITP
domeniu și
asigurarea
protecției
eventualelor
persoane
traficate

Programele de
pregătire vor fi
prezentate pe scurt de
către MIRA — ANITP în
cadrul celei de-a XVI-a
reuniuni a Grupului
(iunie 2008).
Evaluarea finală va fi
prezentată în cadrul
celei de-a XVIII-a
reuniuni a Grupului
(decembrie 2008) și va fi
inclusă în Raportul anual
de activitate al acestuia
(ianuarie 2009).

2.12. Acordarea, cu celeritate, a
documentelor care atestă dreptul de
muncă și ședere în România cetățenilor
străini, victime ale traficului de
persoane, care colaborează cu
organele judiciare

Asigurarea
protecției
cetățenilor străini,
victime ale
traficului de
persoane

Permanent

MIRA —
ORI,
ANITP

MIRA — ORI și ANITP
vor prezenta o primă
evaluare comună a
activității în cadrul celei
de-a XVII-a reuniuni a
Grupului de coordonare
(septembrie 2008).
Evaluarea finală va fi
inclusă în Raportul
anual de activitate al
Grupului (ianuarie
2009).

2.13. Sprijinirea personalului diplomatic
român acreditat în țările de origine și de
tranzit ale imigranților pentru prevenirea
migrației ilegale, depistarea de
documente false etc.

Eficientizarea
activităților de
prevenire a
migrației ilegale
derulate în
statele de origine
ale imigranților

Permanent

MIRA —
IGPF

În cadrul reuniunilor
a XVI-a (iunie 2008) și
a XVIII-a (decembrie
2008), MIRA — IGPF
va prezenta un raport
asupra acțiunilor
derulate.
Evaluarea finală a
activității va fi inclusă
în Raportul anual de
activitate al Grupului
(ianuarie 2009).

Perma- MMFES —
nent
ANOFM

Monitorizare/Evaluare

În cadrul reuniunilor
a XVI-a (iunie 2008) și
a XVIII-a (decembrie
2008), MMFES —
ANOFM va prezenta
un raport asupra
activității derulate.
Evaluarea finală a
activității va fi inclusă
în Raportul anual de
activitate al Grupului
(ianuarie 2009).
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Acțiuni desfășurate

Rezultate

Termen

Instituții
responsabile

Monitorizare/Evaluare

2.14. Implementarea sistematică a
regulilor UE/Schengen referitoare la
vize:
— aplicarea cu strictețe a regimului de
vize, în special în ceea ce privește
acordarea vizelor în punctele de
frontieră;
— conectarea PFR la sistemul
informatic visa on-line și accesul la baza
de date privind balanța de vize

Alinierea
activităților
specifice la
nivelul
standardelor
comunitare

2.15. Intensificarea cooperării dintre
instituțiile cu atribuții la frontieră și
consulate în vederea depistării și
prevenirii migrației ilegale

Implementarea
de măsuri
comune pe linia
prevenirii și
combaterii
migrației ilegale

Permanent

MIRA —
IGPF

În cadrul reuniunilor
a XV-a (martie 2008) și
a XVII-a (septembrie
2008), MIRA — IGPF
va prezenta un raport
asupra acțiunilor derulate.
Evaluarea finală a
activității va fi inclusă
în Raportul anual de
activitate al Grupului
(ianuarie 2009).

2.16. Creșterea rolului transportatorilor
naționali și internaționali în prevenirea
intrării/ieșirii ilegale în/din România a
cetățenilor statelor terțe prin:
— perfecționarea pregătirii personalului
transportatorilor
în
descoperirea
falsurilor în documente;
— perfecționarea conținutului protocoalelor de cooperare în domeniul
schimbului de informații dintre PFR
(ANV, alte servicii) și transportatorii
internaționali;
— stabilirea de metodologii de lucru,
efectuarea de analize periodice și
adoptarea unor măsuri eficiente de
eliminare a riscului transportării în/din
România a persoanelor fără documente
valabile

Intensificarea
pregătirii
profesionale a
transportatorilor
naționali și
internaționali și
aplicarea de
măsuri comune
pentru prevenirea
și combaterea
migrației ilegale

Permanent

MIRA —
IGPF

MIRA — IGPF va
prezenta un raport
asupra acțiunilor
derulate în cadrul celei
de-a XVI-a reuniuni a
Grupului (iunie 2008).
Evaluarea finală a
activității va fi inclusă
în Raportul anual de
activitate al Grupului
(ianuarie 2009).

Anul 2008 MIRA —
IGPF

Stadiul îndeplinirii
activității va fi prezentat
de către MIRA — IGPF
în cadrul reuniunilor
trimestriale ale
Grupului, astfel:
— prima evaluare — în
cadrul celei de-a XV-a
reuniuni a Grupului
(martie 2008);
— a II-a evaluare — în
cadrul celei de-a
XVIII-a reuniuni a
Grupului (decembrie
2008).
Evaluarea finală a
activității va fi inclusă
în Raportul anual de
activitate al Grupului
(ianuarie 2009).

2.17. Întreprinderea măsurilor necesare Eficientizarea
pentru implementarea Sistemului integrat activităților de
de supraveghere a frontierei de stat
prevenire și
combatere a
migrației ilegale
la nivelul
frontierelor
României

Octombrie MIRA —
2008
IGPF

Surse de
finanțare

9

Stadiul îndeplinirii
activității va fi prezentat
de MIRA — IGPF în
cadrul celei de-a XVIII-a
reuniuni a Grupului
(decembrie 2008).
Evaluarea activității va
fi inclusă și în Raportul
anual de activitate
al Grupului (ianuarie
2009).
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Termen

Instituții
responsabile

Permanent

MIRA —
IGPF

MIRA — IGPF va
realiza o prezentare
teoretică a procedurii
analizei integrate de
risc în controlul
efectuat la trecerea
frontierei de stat în
cadrul celei de-a XV-a
reuniuni a Grupului
(martie 2008).
Stadiul îndeplinirii
activității va fi prezentat
de instituția responsabilă în cadrul
celei de-a XVI-a
reuniuni a Grupului
(iunie 2008).
Evaluarea finală a
activității va fi inclusă
în Raportul anual de
activitate al Grupului
(ianuarie 2009).

2.19. Dezvoltarea sistemului de analiză Aplicarea celor
Decem- MIRA —
de date și informații și gestionare a mai bune practici brie 2008
IGPF
riscurilor
comunitare în
domeniu

MIRA — IGPF va
prezenta stadiul
dezvoltării sistemului în
cadrul celei de-a XVI-a
reuniuni a Grupului
(iunie 2008).
Evaluarea finală a
activității va fi inclusă
în Raportul anual de
activitate al Grupului
(ianuarie 2009).

2.20. Participarea la operațiuni comune Dezvoltarea
ale statelor membre (prin intermediul colaborării la
Agenției FRONTEX)
nivel european

Anul 2008 MIRA —
IGPF

Ulterior participării la
acest gen de acțiuni,
MIRA — IGPF va
realiza scurte
prezentări în cadrul
reuniunilor trimestriale
ale Grupului.
Evaluarea finală a
activității va fi inclusă
în Raportul anual de
activitate al Grupului
(ianuarie 2009).

3.1. Amendarea cadrului legislativ
existent privind regimul străinilor în
România, în vederea alinierii acestuia
cu legislația europeană

Crearea cadrului
legislativ
adecvat, la
nivelul aquis-ului
UE și Schengen

Decem- MIRA —
brie 2008
ORI

Proiectele legislative
vor fi prezentate de
instituția responsabilă
în cadrul celei de-a
XVIII-a reuniuni a
Grupului (decembrie
2008).
Evaluarea finală a
activității va fi inclusă
în Raportul anual de
activitate al Grupului
(ianuarie 2009).

3.2. Amendarea legislației naționale în
sensul introducerii conceptului de viză
uniformă, valabil pe teritoriul Schengen,
precum și a noțiunii de viză uniformă cu
valabilitate teritorială limitată

Crearea cadrului
legislativ
adecvat, la
nivelul aquis-ului
UE și Schengen

DecemMAE
brie 2008 MIRA —
ORI

Proiectele legislative
vor fi prezentate de
instituția responsabilă
în cadrul celei de-a
XVIII-a reuniuni a

Acțiuni desfășurate

2.18. Pregătirea personalului în vederea
aplicării, într-o mai mare măsură, a
procedurii analizei integrate de risc în
controlul efectuat la trecerea frontierei
de stat

3. Pregătirea în
vederea aderării
României la Spațiul
Schengen

Rezultate

Eficientizarea
acțiunilor de
control la
trecerea
frontierelor
României

Surse de
finanțare

Monitorizare/Evaluare
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4. Implementarea
politicii privind
azilul și integrarea
socială a străinilor

Acțiuni desfășurate

Rezultate

Termen

Decembrie 2008

Instituții
responsabile

MAE
MIRA
— ORI

Surse de
finanțare
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Monitorizare/Evaluare

Grupului (decembrie
2008).
Evaluarea finală a
activității va fi inclusă
în Raportul anual de
activitate al Grupului
(ianuarie 2009).
Proiectele legislative
vor fi prezentate de
instituția responsabilă
în cadrul celei de-a
XVIII-a reuniuni a
Grupului (decembrie
2008).
Evaluarea finală a
activității va fi inclusă
în Raportul anual de
activitate al Grupului
(ianuarie 2009).
Proiectele legislative
vor fi prezentate de
instituția responsabilă
în cadrul celei de-a
XVIII-a reuniuni a
Grupului (decembrie
2008).
Evaluarea finală a
activității va fi inclusă
în Raportul anual de
activitate al Grupului
(ianuarie 2009).

3.3. Modificarea adecvată a legislației în
vederea instituirii obligativității ca, la
solicitarea vizei, străinii să posede o
asigurare medicală care să acopere
orice costuri legate de repatriere din
motive medicale, asistență medicală
sau de urgență și/sau tratament de
urgență în spital (Decizia Consiliului
2004/17/CE)

Crearea cadrului
legislativ
adecvat, la
nivelul aquis-ului
UE și Schengen

3.4. Modificarea Ordonanței Guvernului
nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor
consulare și a taxelor percepute pentru
prestarea acestora, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 89/1993, cu
modificările și completările ulterioare

Crearea cadrului Iulie 2008
legislativ
adecvat, la
nivelul aquis-ului
UE și Schengen

4.1.
Implementarea
programelor
finanțate prin Fondul European pentru
Refugiați și Fondul European pentru
Integrarea Resortisanților Statelor Terțe

Creșterea
gradului de
absorbție a
fondurilor
comunitare
Derularea
activităților
specifice la
nivelul
standardelor
comunitare

4.2. Continuarea procesului de
armonizare a legislației naționale prin
adoptarea
Directivei
Consiliului
2005/85/CE privind standardele minime
ale procedurii de acordare și retragere
a statutului de refugiat din statele
membre

Alinierea
Octombrie MIRA —
legislației
2008
ORI
naționale la
nivelul aquis-ului
comunitar

Proiectele legislative
vor fi prezentate de
instituția responsabilă
în cadrul celei de-a
XVIII-a reuniuni a
Grupului (decembrie
2008).
Evaluarea finală a
activității va fi inclusă
în Raportul anual de
activitate al Grupului
(ianuarie 2009).

4.3. Organizarea unor întâlniri ale
reprezentanților structurilor implicate în
procedura de azil, la care să fie invitați
judecători specializați în procedura de
azil, precum și alți factori implicați
(autorități, organizații internaționale) în
vederea formării unei practici unitare la
nivel național

Aplicarea unei
Septem- MIRA —
practici unitare la brie 2008
ORI
nivel național pe
linia procedurilor
de determinare a
statutului de
refugiat

Stadiul îndeplinirii
acțiunii va fi prezentat
de MIRA — ORI în
cadrul celei de-a XVI-a
reuniuni a Grupului
(iunie 2008).
Evaluarea finală a
activității va fi inclusă
în Raportul anual de
activitate al Grupului
(ianuarie 2009).

MAE

Septem- MIRA —
brie 2008 ORI

Stadiul îndeplinirii
acțiunii va fi prezentat
de MIRA — ORI în
cadrul celei de-a XVI-a
reuniuni a Grupului
(iunie 2008).
Evaluarea finală a
activității va fi inclusă
în Raportul anual de
activitate al Grupului
(ianuarie 2009).

12
Obiectivele stabilite
prin Strategia națională
privind imigrația
pentru perioada
2007—2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 623/27.VIII.2008

Acțiuni desfășurate

Rezultate

Termen

Instituții
responsabile

Monitorizare/Evaluare

4.4. Implementarea legislației privind
punerea în circulație a noilor documente
de călătorie electronice pentru străinii
care au obținut o formă de protecție în
România și asigurarea condițiilor de
implementare a proiectului de
producere și livrare a acestor
documente

Respectarea
angajamentelor
asumate de
România în
materie

4.5. Elaborarea unei metodologii pentru
obținerea de informații suplimentare din
țara de origine din cadrul surselor
externe (experți externi), atunci când
cercetarea pe internet sau în alte surse
nu oferă informații relevante utilizării în
cadrul procedurii de determinare a
statutului de refugiat

Creșterea calității
deciziilor luate în
cadrul procedurii
de determinare a
statutului de
refugiat în
România

4.6. Organizarea de întâlniri de
coordonare semestriale cu celelalte
instituții implicate în procesul de
integrare a străinilor (MECT, MMFES,
MSP, ANPDC etc.)

Creșterea
nivelului de
coordonare a
instituțiilor cu
competențe în
domeniul
integrării sociale
a străinilor

Iulie 2008 MIRA —
Noiembrie
ORI
2008

În cadrul reuniunilor a
XVI-a (iunie 2008) și a
XVIII-a (decembrie
2008), MIRA — ORI va
prezenta concluziile
întâlnirilor semestriale
de coordonare.
Evaluarea finală a
activității va fi inclusă
în Raportul anual de
activitate al Grupului
(ianuarie 2009).

4.7. Realizarea unei evaluări a
programelor de integrare pentru străinii
care au obținut o formă de protecție în
România

Identificarea de
soluții pentru
îmbunătățirea
activității privind
integrarea
socială a
străinilor

Septem- MIRA —
brie 2008
ORI

Evaluarea programelor
de integrare va fi
prezentată de MIRA —
ORI în cadrul celei
de-a XVIII-a reuniuni a
Grupului (decembrie
2008), aceasta urmând
a fi inclusă și în
Raportul anual de
activitate al Grupului
(ianuarie 2009).

4.8. Realizarea unei campanii de
informare și sensibilizare privind situația
refugiaților a populației din zonele
centrelor regionale ORI

Creșterea
Decem- MIRA —
nivelului de
brie 2008
ORI
informare a
populației în ceea
ce privește
fenomenul
imigrației forțate,
fapt ce va
conduce implicit
la acceptarea
mai facilă a
refugiaților de
către societatea
românească

4.9. Desfășurarea de sesiuni de Intensificarea
pregătire a funcționarilor publici din pregătirii
cadrul autorităților locale din zonele profesionale a
lucrătorilor

Septem- MIRA —
brie 2008
ORI

Surse de
finanțare

August
2008

Stadiul îndeplinirii
acțiunii va fi prezentat
de MIRA — ORI în
cadrul celei de-a XV-a
reuniuni a Grupului
(martie 2008).
Evaluarea finală a
activității va fi inclusă
în Raportul anual de
activitate al Grupului
(ianuarie 2009).

MIRA — Finanțare Metodologia va fi
ORI
TAIEX
prezentată de MIRA —
pentru
ORI în cadrul celei
documen- de-a XVI-a reuniuni a
tare
Grupului (iunie 2008).

Decem- MIRA —
brie 2008
ORI

MIRA — ORI va
prezenta structura
campaniei de
informare în cadrul
celei de-a XVII-a
reuniuni a Grupului
(septembrie 2008).
Evaluarea finală a
activității va fi inclusă
în Raportul anual de
activitate al Grupului
(ianuarie 2009).

În cadrul reuniunilor a
XVI-a (iunie 2008) și a
XVIII-a (decembrie
2008), MIRA — ORI va
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Acțiuni desfășurate

centrelor regionale
integrarea refugiaților

ORI

Rezultate

Termen

Instituții
responsabile

privind Oficiului Român
pentru Imigrări la
nivelul
standardelor
europene

Crearea cadrului Septem- MIRA —
necesar aplicării brie 2008
ORI
procedurii Dublin
la nivel bilateral

4.11. Inregistrarea în baza de date a
ANOFM, prin agențiile teritoriale, a
imigranților care doresc integrarea pe
piața muncii în România

Asigurarea
posibilității de
ocupare a
locurilor de
muncă vacante
din România de
către cetățenii
străini, aflați pe
teritoriul național

Perma- MMFES —
nent
ANOFM

4.12. Consilierea, medierea și
cuprinderea persoanelor înregistrate în
baza de date în măsurile de stimulare a
ocupării forței de muncă, prevăzute de
legislația în vigoare

Integrarea în
Perma- MMFES—
societatea
nent
ANOFM
românească atât
a străinilor care
vin benevol în
România, cât și a
persoanelor care
se bucură de
protecția statului
român
5. Creșterea calității 5.1. Organizarea de sesiuni de pregătire Intensificarea
Iulie 2008 MIRA —
serviciilor oferite a personalului în domeniul imigrării și pregătirii
Noiembrie
ORI
cetățenilor de către azilului
profesionale a
2008
instituțiile cu
lucrătorilor
competențe în
Oficiului Român
domeniul imigrării
pentru Imigrări la
și azilului din
nivelul
România
standardelor
europene

Crearea
facilităților
tehnice pentru
interconectarea
la SIS II și VIS

Monitorizare/Evaluare

prezenta pe scurt
acțiunile derulate.
Evaluarea finală a
activității va fi inclusă
în Raportul anual de
activitate al Grupului
(ianuarie 2009).

4.10. Continuarea demersurilor pentru
încheierea unui acord bilateral
administrativ cu Republica Bulgaria
pentru accelerarea măsurilor de urmat
în cadrul procedurii Dublin

5.2. Modernizarea Sistemului Național
de Evidență a Străinilor din România în
vederea asigurării compatibilității
acestuia cu sistemele SIS II și VIS

Surse de
finanțare
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Decem- MIRA —
brie 2008
ORI

În cadrul reuniunii a
XVI-a (iunie 2008),
MIRA — ORI va
prezenta stadiul
demersurilor efectuate.
Evaluarea finală a
activității va fi inclusă
în Raportul anual de
activitate al Grupului
(ianuarie 2009).
În cadrul reuniunii
a XVII-a (septembrie
2008), MMFES —
ANOFM va prezenta
stadiul acțiunilor
derulate. Evaluarea
finală a activității va fi
inclusă în Raportul anual
de activitate al Grupului
(ianuarie 2009).
În cadrul reuniunii a
XVII-a (septembrie
2008), MMFES —
ANOFM va prezenta
stadiul acțiunilor
derulate. Evaluarea
finală a activității va fi
inclusă în Raportul
anual de activitate al
Grupului (ianuarie 2009).
Fonduri
Stadiul îndeplinirii
disponi- activității va fi prezentat
de către MIRA — ORI
bile din
în cadrul reuniunilor
bugetul
trimestriale ale
MIRA
Grupului, astfel:
Fonduri
— prima evaluare — în
PHARE
cadrul celei de-a XVI-a
reuniuni a Grupului
(iunie 2008)
— a II-a evaluare — în
cadrul celei de-a
XVIII-a reuniuni a
Grupului (decembrie
2008). Evaluarea finală
a activității va fi inclusă
în Raportul anual de
activitate al Grupului
(ianuarie 2009).
Fonduri
În cadrul reuniunii a
obținute XVIII-a (decembrie
2008), MIRA — ORI va
prin
prezenta stadiul
Facilimodernizării SIMS.
tatea
Schengen Evaluarea finală a
activității va fi inclusă
în Raportul anual de
activitate al Grupului
(ianuarie 2009).
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Obiectivele stabilite
prin Strategia națională
privind imigrația
pentru perioada
2007—2010
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Acțiuni desfășurate

Rezultate

Termen

Instituții
responsabile

Surse de
finanțare

Monitorizare/Evaluare

5.3. Actualizarea paginii web a ORI cu
informații de interes public relevante în
domeniile admisiei și șederii străinilor în
România, respectiv procedurilor de azil
și integrare socială

Informarea
persoanelor
interesate cu
privire la
prevederile
legislative în
vigoare,
drepturile și
obligațiile
acestora

Decem- MIRA — Fonduri
brie 2008
ORI
PHARE

În cadrul reuniunii a
XVIII-a (decembrie
2008), MIRA — ORI va
prezenta stadiul
actualizării paginii web.
Evaluarea finală a
activității va fi inclusă
în Raportul anual de
activitate al Grupului
(ianuarie 2009).

5.4. Definitivarea procedurii de
conectare on-line a ARIS la Sistemul
Național de Evidență a Străinilor din
România

Intensificarea
schimbului de
date de interes
operativ

Decem- MIRA —
brie 2008
ORI
MAE,
ARIS

În cadrul reuniunii a
XV-a (martie 2008),
instituțiile responsabile
vor prezenta stadiul
implementării activității,
evaluarea finală
urmând a fi susținută în
cadrul celei de-a XVII
reuniuni (iunie 2008).

5.5. Încheierea de protocoale de
colaborare între ANPDC și ORI la nivel
central, iar la nivel teritorial între
DGASPC și CRCPSA (din subordinea
Oficiului Român pentru Imigrări), în
vederea organizării activităților de primire
în regim de urgență pentru copii străini
aflați neînsoțiți pe teritoriul României, cu
respectarea drepturilor prevăzute de lege

Dezvoltarea
Decemrelațiilor de
brie 2008
colaborare la
nivel național și
întreprinderea de
măsuri comune
pentru asigurarea
protecției
persoanelor
vulnerabile

ANPDC
ORI

În cadrul reuniunii a
XVIII-a (decembrie
2008), ANPDC va
prezenta stadiul acțiunii.
Evaluarea finală a
activității va fi inclusă în
Raportul anual de
activitate al Grupului
(ianuarie 2009).

5.6. Includerea problematicii privind
protecția copiilor străini aflați neînsoțiți
pe teritoriul României în cadrul
Metodologiei-cadru privind intervenția și
prevenirea în echipă multidisciplinară în
situațiile de abuz, neglijare, exploatare
și trafic de copii, precum și în cadrul
Proiectului de standarde minime
obligatorii privind centrele de tranzit
pentru protecția copiilor repatriați
neînsoțiți și/sau victime ale traficului

Dezvoltarea
Decemrelațiilor de
brie 2008
colaborare la
nivel național și
întreprinderea de
măsuri comune
pentru asigurarea
protecției
persoanelor
vulnerabile

ANPDC

Proiectul de
metodologie va fi
prezentat de ANPDC
în cadrul celei de-a
XVI-a reuniuni a
Grupului (iunie 2008).
Evaluarea finală a
activității va fi inclusă
în Raportul anual de
activitate al Grupului
(ianuarie 2009).

Fonduri
disponibile
din
bugetul
ARIS

Abrevieri
MIRA — Ministerul Internelor și Reformei Administrative
ORI — Oficiul Român pentru Imigrări
IGPR — Inspectoratul General al Poliției Române
IGPF — Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
PFR — Poliția de Frontieră Română
CCPI — Centrul de Cooperare Polițienească Internațională
PNF — Punctul Național Focal
DGAERI — Direcția Generală Afaceri Europene și Relații
Internaționale
ANITP — Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane
ANV — Autoritatea Națională a Vămilor
MMFES — Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse
ANOFM — Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de
Muncă
ANPDC — Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor
Copilului
IM — Inspecția Muncii
MAE — Ministerul Afacerilor Externe
MSP — Ministerul Sănătății Publice

MECT — Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
ARIS — Agenția Română pentru Investiții Străine
DGASPC — direcțiile generale de asistență socială și protecția
copilului
CRCPSA — centrele regionale de cazare și proceduri pentru
solicitanții de azil
OIM — Organizația Internațională pentru Migrație
EUROPOL — Oficiul European de Poliție
FRONTEX — Agenția Europeană pentru Managementul
Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre
ale Uniunii Europene
SECI (Southeast European Cooperative Initiative) —
Inițiativa de Cooperare în Sud-Estul Europei
CIREFI — Centrul de Informare și Reflecție asupra Imigrației
TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange
Instrument) — Instrumentul de Asistență Tehnică și Schimb de
Informații al Comisiei Europene
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României
și Guvernul Republicii Italiene privind cooperarea
în domeniul protecției minorilor români neînsoțiți
sau în dificultate aflați pe teritoriul Republicii Italiene,
semnat la Roma la 9 iunie 2008
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din
Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se aprobă Acordul dintre Guvernul României și Guvernul
Republicii Italiene privind cooperarea în domeniul protecției minorilor români
neînsoțiți sau în dificultate aflați pe teritoriul Republicii Italiene, semnat la Roma la
9 iunie 2008.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei și egalității
de șanse,
Paul Păcuraru
Autoritatea Națională pentru Protecția
Drepturilor Copilului,
Gabriela Tonk
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
Ministrul internelor și reformei
administrative,
Cristian David
București, 13 august 2008.
Nr. 859.

ACORD
între Guvernul României și Guvernul Republicii Italiene privind cooperarea
în domeniul protecției minorilor români neînsoțiți sau în dificultate aflați pe teritoriul Republicii Italiene
Guvernul României și Guvernul Republicii Italiene, denumite în continuare părțile, aspirând la dezvoltarea, în continuare,
a relațiilor bilaterale, în spiritul Tratatului de prietenie și colaborare dintre România și Republica Italiană, semnat la București la
23 iulie 1991,
convinse de necesitatea aprofundării cooperării bilaterale în domeniul protecției minorilor, atât în scopul soluționării situației
minorilor români neînsoțiți aflați pe teritoriul Republicii Italiene, cât și în ceea ce privește prevenirea situațiilor de risc pentru minori,
respectând legislațiile naționale ale statelor lor, normele și principiile dreptului internațional și având în vedere dispozițiile
Convenției cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989,
precum și Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și
rezidență pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii Europene și membrii familiilor acestora,
au convenit următoarele:
ARTICOLUL 1
Domeniul de aplicare

În sensul prezentului acord și în conformitate cu legislațiile
naționale, părțile vor colabora pentru:

1. îmbunătățirea situației minorilor români neînsoțiți sau în
dificultate care se află pe teritoriul Republicii Italiene, precum și
prevenirea unor astfel de situații;
2. potrivit prevederilor prezentului acord, prin minori neînsoțiți
se înțelege cetățeanul român, minor ca vârstă, respectiv sub
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18 ani, intrat pe teritoriul statului italian neînsoțit de niciunul
dintre părinți, nici de tutore, nici de o persoană care să fie
reprezentantul său legal, potrivit legii române. Prevederile
prezentului acord se referă inclusiv la minorii care se găsesc în
condițiile menționate mai sus după ce au intrat pe teritoriul
statului italian, precum și minorii români care, în orice caz, nu se
mai află în îngrijirea părinților sau tutorelui ori a reprezentantului
legal desemnat, din cauza lipsei de îngrijire, neglijenței sau
nepăsării grave, constatate și evaluate ca atare de către
autoritatea italiană competentă în urma existenței unei situații
de risc în măsură să îi afecteze dezvoltarea fizică, psihologică,
morală sau socială;
3. facilitarea schimbului de date și informații în scopul
soluționării eficiente a situației minorilor români aflați neînsoțiți
pe teritoriul Republicii Italiene.

de asistență a minorilor români neînsoțiți și supraveghează
condițiile șederii lor.
Minorului neînsoțit îi sunt garantate drepturile privind șederea
temporară, asistența sanitară și orientarea școlară.
ARTICOLUL 4
Încheierea unor înțelegeri tehnico-operative

ARTICOLUL 2

Părțile convin că ministerele, autoritățile publice teritoriale,
organismele publice și private, chiar și cele aparținând mediului
academic sau antreprenorial, active în cele două țări, pot încheia
înțelegeri tehnico-operative având ca scop promovarea
cooperării și sinergia instituțională specifice domeniului lor de
competență, în spiritul atingerii obiectivelor prezentului acord,
cu avizul respectivelor autorități competente în aplicarea
prevederilor acestuia.

Obiectivele colaborării

ARTICOLUL 5

În scopul aplicării prezentului acord, părțile convin asupra
următoarelor obiective:
1. identificarea minorilor români neînsoțiți care se află pe
teritoriul Republicii Italiene;
2. adoptarea măsurilor de protecție și reintegrare socială
necesare;
3. facilitarea readucerii în țara de origine a minorilor români
neînsoțiți care se află pe teritoriul Republicii Italiene.

Aplicarea acordului

ARTICOLUL 3
Identificarea și asistența minorilor români neînsoțiți

Partea italiană informează autoritățile diplomatice și
consulare române cu privire la prezența pe teritoriul Republicii
Italiene a oricăror minori români neînsoțiți, în cel mai scurt timp
de la luarea acestora în evidența autorităților competente
italiene.
Partea română va asigura colaborarea deplină a misiunilor
sale diplomatice sau consulare pentru identificarea minorilor în
cauză și efectuează verificările necesare în scopul identificării și
localizării familiei sau altui reprezentant legal al minorului,
precum și identificarea motivelor și modalităților în care minorul
a fost separat de propria familie.
După identificarea minorilor români aflați neînsoțiți pe
teritoriul italian, Organismul central de legătură pentru protecția
minorilor comunitari neînsoțiți, menționat la art. 5, va pune la
dispoziția părții române datele pe care le deține, referitoare la
minorii în cauză, precum și orice alte date utile în vederea
repatrierii acestora.
Partea română va aduce la cunoștința părții italiene
rezultatele verificărilor efectuate și va transmite autorităților
italiene competente datele de identificare a minorilor, precum și
orice alte informații utile în vederea întoarcerii acestora în țara
de origine sau în propria familie, atunci când acest lucru este
posibil.
Partea italiană, cu informarea părții române, asigură prin
intermediul autorităților locale proprii măsurile adecvate de
asistență și protecție a minorilor români neînsoțiți în așteptarea
efectuării procedurilor mai sus menționate privind identificarea și
returnarea în țara de origine.
Partea italiană, prin intermediul Organismului central de
legătură pentru protecția minorilor comunitari neînsoțiți,
menționat la art. 5, în care sunt reprezentate instituțiile locale
teritoriale și asociațiile de voluntariat, coordonează procedurile

Responsabilitatea aplicării prezentului acord revine
următoarelor autorități competente :
Pentru partea italiană este desemnat Organismul central de
legătură pentru protecția minorilor comunitari neînsoțiți, instituit
pe lângă Ministerul de Interne, care exercită funcțiile prevăzute
de prezentul acord.
Pentru partea română este desemnată Autoritatea Națională
pentru Protecția Drepturilor Copilului, din cadrul Ministerului
Muncii, Familiei și Egalității de Șanse.
În termen de două luni de la intrarea în vigoare a prezentului
acord, părțile vor stabili de comun acord modalitățile operative
necesare și termenele necesare pentru aplicarea lui.
ARTICOLUL 6
Protecția datelor cu caracter personal

Datele personale necesare aplicării prezentului acord,
schimbate între părți, vor fi prelucrate și protejate în conformitate
cu legislațiile naționale ale statelor părți și cu Convenția pentru
protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a
datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la
28 ianuarie 1981.
ARTICOLUL 7
Constituirea Comisiei de experți

Părțile vor proceda la constituirea unei Comisii mixte de
experți desemnați de ambele părți, însărcinată cu urmărirea în
plan operativ a aplicării prezentului acord.
Comisia mixtă va fi constituită în termen de 60 de zile de la
intrarea în vigoare a prezentului acord.
Componența, numărul membrilor Comisiei, precum și
modalitățile de funcționare a acesteia vor fi stabilite de comun
acord între părți, pe cale diplomatică.
ARTICOLUL 8
Soluționarea diferendelor

Eventualele diferende referitoare la interpretarea sau
aplicarea prezentului acord vor fi soluționate de către părți pe
cale diplomatică.
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ARTICOLUL 9
Relația cu alte acorduri internaționale

Prezentul acord nu aduce atingere obligațiilor asumate de
părți prin alte acorduri internaționale.
ARTICOLUL 10
Dispoziții finale

Prezentul acord va intra în vigoare în cea de-a 30-a zi de la
data primirii ultimei notificări prin care părțile își comunică pe
cale diplomatică îndeplinirea procedurilor legale interne
necesare intrării în vigoare.
Prezentul acord este încheiat pe o perioadă de 3 ani, în afara
cazului denunțării lui, notificată în scris. Acordul se reînnoiește
pentru perioade de câte un an dacă, în termen de 3 luni înainte
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de expirarea fiecărei perioade de valabilitate, niciuna dintre părți
nu comunică în scris celeilalte intenția sa de a-i înceta
valabilitatea.
Eventuala denunțare va intra în vigoare după 3 luni de la
data primirii unei notificări în acest sens de la cealaltă parte, fără
a se prejudicia în niciun fel activitățile în curs de desfășurare.
Prezentul acord va putea fi modificat de comun acord între
părți. Modificările vor intra în vigoare după îndeplinirea
procedurilor prevăzute la primul alineat al prezentului articol.
Orice propunere de modificare va fi formulată pe căi
diplomatice.
Drept pentru care, reprezentanții părților, pe deplin autorizați
în acest scop de către cele două guverne, au semnat prezentul
acord.

Semnat la Roma la 9 iunie 2008, în două exemplare originale, fiecare în limbile română și italiană, ambele texte fiind
egal autentice.
Pentru Guvernul Republicii Italiene,
Franco Frattini
ministrul afacerilor externe

Pentru Guvernul României,
Lazăr Comănescu,
ministrul afacerilor externe

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind constituirea Comisiei interministeriale de evaluare la nivel național a programelor de
înzestrare de importanță strategică ale Ministerului Apărării
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 alin. (2) și (3) din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Se constituie Comisia interministerială de
evaluare la nivel național a programelor de înzestrare de
importanță strategică ale Ministerului Apărării, denumită în
continuare Comisia, ca organism cu rol consultativ, fără
personalitate juridică.
(2) Se constituie Secretariatul tehnic al Comisiei, denumit în
continuare Secretariatul.
(3) Secretariatul funcționează la nivelul Ministerului Apărării
și este condus de un reprezentant al acestei instituții.
Art. 2. — (1) Componența Comisiei și cea a Secretariatului
sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(2) Membrii Comisiei și ai Secretariatului sunt desemnați
de conducătorul fiecărei instituții, iar componența nominală
se aprobă prin ordin al ministrului apărării, emis în termen de
30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 3. — (1) Conducerea Comisiei se asigură de
reprezentanții Ministerului Apărării și ai Ministerului Economiei și
Finanțelor, în calitate de copreședinți.
(2) Comisia se întrunește în ședințe ordinare trimestriale sau,
ori de câte ori este necesar, în ședințe extraordinare, la
solicitarea conducerii acesteia.

(3) În absența membrilor titulari ai Comisiei, la ședințe vor
participa înlocuitorii legali ai acestora.
Art. 4. — Comisia și Secretariatul își desfășoară activitatea
pe baza regulamentului de organizare și funcționare, care se
aprobă în prima ședință de lucru a Comisiei.
Art. 5. — (1) Comisia are următoarele atribuții:
a) monitorizează situația resurselor financiare necesare
realizării programelor, propunând primului-ministru măsuri
corespunzătoare în vederea corelării acestora cu cele planificate
prin proiectele anuale de buget ale Ministerului Apărării;
b) analizează periodic stadiul de realizare a programelor de
înzestrare de importanță strategică ale Ministerului Apărării,
denumite în continuare programe;
c) identifică oportunități de colaborare între structurile
implicate în derularea programelor;
d) identifică dificultățile majore apărute în derularea
programelor și propune măsuri adecvate de soluționare
operativă a acestora;
e) prezintă primului-ministru informări periodice referitoare la
stadiul derulării programelor, prin ministrul apărării și ministrul
economiei și finanțelor;
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f) informează, ori de câte ori este nevoie, opinia publică
asupra activității sale.
(2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), Comisia
elaborează analize și informări.

Art. 6. — Secretariatul se întrunește în ședințe ordinare
lunare sau, ori de câte ori este necesar, în ședințe extraordinare,
la solicitarea șefului Secretariatului.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul apărării,
Corneliu Dobrițoiu,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Marian Marius Dorin
Președintele Agenției de Compensare
pentru Achiziții de Tehnică Specială,
Cristian Tarara
București, 13 august 2008.
Nr. 862.

ANEXĂ

Componența Comisiei interministeriale
de evaluare la nivel național a programelor de înzestrare de importanță strategică
ale Ministerului Apărării
Nr.
crt.

Membri

1.

Un secretar de stat din Ministerul Apărării - președinte

2.

Un secretar de stat din Ministerul Economiei și Finanțelor - președinte

3.

Un secretar de stat din cadrul Cancelariei Primului-Ministru

4.

Un secretar de stat din Ministerul Afacerilor Externe

5.

Președintele Agenției de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială

Componența Secretariatului tehnic

Nr.
crt.

Instituții participante

Nr. de
reprezentanți

1.

Cancelaria Primului-Ministru

1

2.

Ministerul Apărării

6

3.

Ministerul Economiei și Finanțelor

1

4.

Ministerul Afacerilor Externe

1

5.

Agenția de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială

1

19

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 623/27.VIII.2008
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții prioritare
din infrastructura de mediu și dezvoltare durabilă
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice,
cu modificările ulterioare, și al art. 85 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Se aprobă lista obiectivelor de investiții prioritare
din infrastructura de mediu și dezvoltare durabilă, prevăzute în
anexa nr. I.
(2) Se aprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnicoeconomici ai obiectivelor de investiții prevăzute la alin.(1),
cuprinși în anexele nr. II/1 — II/5*).
Art. 2. — Finanțarea obiectivelor de investiții, prevăzute în

anexele nr. II/1—II/5, se face de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile, și din alte surse
legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această
destinație, conform programelor de investiții publice aprobate
potrivit legii.
Art. 3. — Anexele nr. I și nr. II/1—II/5 fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
Attila Korodi
p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor,
Horváth Anna,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 20 august 2008.
Nr. 874.

*) Anexele nr. II/1—II/5 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

ANEXA Nr. I

L I S TA

obiectivelor de investiții prioritare din infrastructura de mediu și dezvoltare durabilă
Nr.
crt.

Denumire

1.

Amenajare râu Dorna — pe sectorul Poiana Stampei — Vatra Dornei, județul Suceava

2.

Protecția și reabilitarea părții sudice a litoralului românesc al Mării Negre — sector Eforie Sud 2,
județul Constanța

3.

Protecția și reabilitarea părții sudice a litoralului românesc al Mării Negre — sector Eforie Sud 1,
județul Constanța

4.

Protecția și reabilitarea părții sudice a litoralului românesc al Mării Negre — sector Eforie Centru,
județul Constanța

5.

Protecția și reabilitarea părții sudice a litoralului românesc al Mării Negre în zona Eforie Nord,
județul Constanța
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului
nr. 122/2008 pentru aprobarea bugetului de venituri
și cheltuieli pe anul 2008 al Administrației Naționale
a Îmbunătățirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 73 lit. l) din
Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările și completările
ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 122/2008 pentru
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Administrației Naționale
a Îmbunătățirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din
13 februarie 2008, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Dacian Cioloș
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 20 august 2008.
Nr. 881.
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ANEXĂ*)

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
Operatorul economic: ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A ÎMBUNĂTĂȚIRILOR FUNCIARE — S.A.
Sediul/Adresa: București, Șos. Olteniței nr. 35—37, sectorul 4
Codul fiscal: R 16787270

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI — RECTIFICAT — PE ANUL 2008

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 623/27.VIII.2008

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 623/27.VIII.2008

23

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 623/27.VIII.2008
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare
a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. III din Legea nr. 89/2008 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. — Normele metodologice pentru punerea în aplicare
a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției
Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 962/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) În aplicarea prevederilor art. 21 alin. (3) din Legea
nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare,
transmiterea fără plată a terenurilor din proprietatea statului în
proprietatea unităților administrativ-teritoriale în care sunt
amplasate și în administrarea consiliilor locale ale comunelor,
orașelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului
București și a Consiliului General al Municipiului București sau,
după caz, în administrarea consiliilor județene se face astfel
încât regimul juridic al acestora să asigure categoria de folosință
prevăzută în planurile urbanistice și în studiile de prefezabilitate
și/sau în studiile de fezabilitate aprobate pentru promovarea
programelor de construcții de locuințe. Terenurile aferente
construcțiilor de locuințe se transmit defalcat de cele destinate
realizării rețelelor de utilități și a dotărilor tehnico-edilitare
necesare asigurării condițiilor de locuit, astfel:
a) pentru construcția de locuințe sociale și de necesitate
finanțate prin investiții publice, precum și a altor locuințe
proprietate publică a statului sau a unităților administrativteritoriale, ambele categorii se transmit în proprietatea publică a
unităților administrativ-teritoriale, potrivit legii;
b) pentru construcția de locuințe pentru tineri, destinate
închirierii, altele decât cele destinate închirierii în mod exclusiv
unor tineri specialiști din învățământ sau din sănătate, pentru
asigurarea terenurilor destinate strămutării locuințelor distruse
ori grav avariate, situate în zonele afectate de calamități
naturale, și pentru construcții de locuințe proprietate privată prin
credit ipotecar, terenurile aferente construcțiilor de locuințe se
transmit în proprietatea privată a unităților administrativteritoriale în care sunt amplasate, iar terenurile destinate
realizării rețelelor de utilități și a dotărilor tehnico-edilitare
necesare asigurării condițiilor de locuit se transmit în
proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, potrivit
legii.”
2. La articolul 135, după alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
„(4) Terenurile pentru construcția de locuințe prevăzută la
art. 133 alin. (1) se asigură în condițiile prevăzute la art. 247
alin. (4)—(6) din Legea nr. 152/1998, cu modificările și
completările ulterioare.”

3. La articolul 14, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 14. — (1) Consiliile locale ale comunelor, orașelor,
municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului București,
consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București
ori, după caz, autoritățile administrației publice centrale din
domeniul învățământului sau din domeniul sănătății ori serviciile
deconcentrate în teritoriu ale acestora vor stabili măsurile
necesare pentru luarea în evidență și analiza solicitărilor de
locuințe pentru tineri destinate închirierii. În acest scop, vor
stabili și vor da publicității locul de primire a solicitărilor și actele
justificative necesare.”
4. La articolul 15, alineatele (1), (2), (7) și (10) se modifică
și vor avea următorul cuprins:
„Art. 15. — (1) În urma analizării cererilor de locuințe pentru
tineri, destinate închirierii, comisiile sociale vor prezenta
consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv
ale sectoarelor municipiului București, consiliilor județene,
Consiliului General al Municipiului București sau conducătorilor
autorităților administrației publice centrale din domeniul
învățământului ori din domeniul sănătății, după caz, lista
solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, destinate
închirierii, precum și propuneri privind ordinea și modul de
soluționare a cererilor, luându-se în considerare folosirea
spațiului locativ existent, precum și construirea de locuințe noi în
condițiile legii și ale prezentelor norme metodologice. Analizarea
cererilor și stabilirea listei de priorități în soluționarea acestora se
fac anual, până la sfârșitul lunii februarie a anului respectiv,
luându-se în considerare cererile depuse până la sfârșitul anului
precedent.
(2) Lista de priorități prevăzută la alin. (1) se întocmește sau
se reface anual numai în cazul în care în anul respectiv urmează
să se finalizeze și să se repartizeze locuințe noi pentru tineri,
destinate închirierii, și se aprobă, după caz, prin hotărâre a
consiliului local al comunei, orașului, municipiului, respectiv al
sectorului municipiului București, a consiliului județean sau a
Consiliului General al Municipiului București, respectiv prin ordin
al conducătorului autorității administrației publice centrale din
domeniul învățământului ori din domeniul sănătății.
..............................................................................................
(7) Lista de repartizare a locuințelor se supune aprobării,
după caz, consiliului local al comunei, orașului, municipiului,
respectiv al sectorului municipiului București, consiliului
județean, Consiliului General al Municipiului București sau
conducătorului autorității administrației publice centrale din
domeniul învățământului ori din domeniul sănătății și va fi dată
publicității prin afișare la un loc accesibil publicului. Contestațiile
cu privire la repartizarea locuințelor se adresează și se
soluționează în condițiile prevăzute la alin. (4).
.................................................................................................
(10) Administrarea locuințelor pentru tineri, destinate
închirierii, se face în condițiile prevăzute de lege pentru
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locuințele din fondul locativ de stat. Pentru încheierea și/sau
prelungirea contractelor de închiriere a locuințelor se aplică și
prevederile art. 62 alin. (4) și (5) din Legea nr. 152/1998, cu
modificările și completările ulterioare. Contractul de închiriere
inițial se încheie conform repartiției și va cuprinde clauze
referitoare la revizuirea cuantumului chiriei, în funcție de vârsta
solicitantului, aplicabile la datele de prelungire a acestuia,
conform legii.”
5. La articolul 16, alineatul (4) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(4) Necesitatea și oportunitatea realizării unor construcții de
locuințe pentru tineri, destinate închirierii, vor fi stabilite prin
studii de prefezabilitate promovate și aprobate de consiliile
locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv ale
sectoarelor municipiului București, consiliile județene, Consiliul
General al Municipiului București sau, după caz, de autoritățile
administrației publice centrale din domeniul învățământului ori
din domeniul sănătății sau serviciile deconcentrate în teritoriu
ale acestora. Studiile de prefezabilitate se finanțează din surse
prevăzute cu această destinație în bugetele proprii ale
autorităților administrației publice locale sau centrale
beneficiare.”
6. La articolul 17, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 17. — (1) În vederea cuprinderii obiectivelor de investiții
prevăzute la art. 16 alin. (4) în programul de realizare a
locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, consiliile locale ale
comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor
municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al
Municipiului București, după caz, vor întocmi și/sau vor actualiza
și vor transmite anual Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice
și Locuințelor un inventar al obiectivelor noi de investiții propuse,
conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, cel mai târziu până
în data de 15 mai a fiecărui an.”
7. La articolul 19, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Pentru obiectivele noi de investiții propuse în condițiile
art. 17, Agenția Națională pentru Locuințe va prelua, prin
protocol, de la consiliile locale ale comunelor, orașelor,
municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului București, de
la consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București
sau de la autoritățile administrației publice centrale din
învățământ și sănătate, după caz, studiile de prefezabilitate și
terenurile aferente construcțiilor. Terenurile aferente
construcțiilor de locuințe rămân sau sunt preluate în folosința
gratuită a Agenției Naționale pentru Locuințe pe durata de
realizare a investițiilor.”
8. La articolul 19 alineatul (3), literele d) și e) se modifică
și vor avea următorul cuprins:
„d) condițiile de transmitere a construcțiilor de locuințe din
administrarea Agenției Naționale pentru Locuințe în
administrarea consiliilor locale ale comunelor, orașelor,
municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului București,
consiliilor județene, Consiliului General al Municipiului București
sau a autorităților administrației publice centrale din domeniul
învățământului și din domeniul sănătății, după caz;
e) devizele financiare pentru cheltuieli efectuate de consiliile
locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv ale
sectoarelor municipiului București, consiliile județene, Consiliul
General al Municipiului București sau de autoritățile
administrației publice centrale din domeniul învățământului și
din domeniul sănătății, după caz, pentru promovarea
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obiectivelor de investiții până la predarea acestora către Agenția
Națională pentru Locuințe.”
9. La articolul 19 alineatul (4), litera b) se modifică și va
avea următorul cuprins:
„b) obligativitatea consiliilor locale ale comunelor, orașelor,
municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului București,
consiliilor județene, Consiliului General al Municipiului București
sau a autorităților administrației publice centrale din domeniul
învățământului și din domeniul sănătății, după caz, de a întocmi
și de a aproba, potrivit legii, studiile de prefezabilitate și de a le
transmite Agenției Naționale pentru Locuințe în termen de
maximum 60 de zile de la data preluării terenurilor;”.
10. La articolul 192, alineatele (1), (3) și (5) se modifică și
vor avea următorul cuprins:
„Art. 192. — (1) Locuințele pentru tineri, destinate închirierii,
altele decât cele destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri
specialiști din învățământ și din sănătate, se pot vinde, numai la
solicitarea titularilor contractelor de închiriere, în condițiile
prevăzute la art. 63 din Legea nr. 152/1998, cu modificările și
completările ulterioare.
..............................................................................................
(3) Îndeplinirea condiției referitoare la venitul mediu pe
membru de familie, prevăzută la art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea
nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, se va
stabili raportat la câștigul salarial mediu brut pe economie,
comunicat în ultimul Buletinul Statistic Lunar al Institutului
Național de Statistică, înainte de data încheierii contractului de
vânzare-cumpărare.
..............................................................................................
(5) În contractele de vânzare-cumpărare a locuințelor
prevăzute la alin. (1) se va înscrie și clauza de interdicție a
înstrăinării locuinței prin acte între vii pe o perioadă de 5 ani de
la data dobândirii acesteia, prevăzută la art. 63 alin. (2) lit. f) din
Legea nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare.”
11. La articolul 192, după alineatul (2) se introduc patru
noi alineate, alineatele (21)—(24), cu următorul cuprins:
„(21) Odată cu stabilirea valorii de inventar a locuințelor se
calculează, acolo unde este cazul, cota procentuală din această
valoare care revine construcțiilor aflate în diverse stadii de
execuție sau de finalizare și care au fost utilizate pentru
construirea locuințelor respective potrivit prevederilor art. 2
alin. (15) din Legea nr. 152/1998, cu modificările și completările
ulterioare.
(22) Valoarea de vânzare a locuinței se stabilește conform
prevederilor art. 63 alin. (2) lit. d) și e) din Legea nr. 152/1998,
cu modificările și completările ulterioare, la data vânzării
acesteia. În evaluarea locuințelor se aplică procedura de
abordare prin cost, valoarea de vânzare fiind dată de costul de
înlocuire a construcției cu instalațiile, dotările și echipamentele
aferente.
(23) Pentru stabilirea prețului locuinței, la valoarea de
vânzare se adaugă cheltuielile de evaluare, iar la valoarea
rezultată se calculează și se adaugă comisionul de până la 1%
al unității prin care se efectuează vânzarea. În cazul în care
evaluarea se efectuează de același evaluator și la aceeași dată
pentru mai multe locuințe, în baza unui singur contract,
cheltuielile de evaluare se împart în cote-părți pentru fiecare
locuință, în raport direct proporțional cu valoarea fiecărei
locuințe.
(24) Pentru stabilirea cotei-părți din valoarea care revine
construcțiilor aflate în diverse stadii de execuție sau de finalizare
și care au fost utilizate pentru construirea locuințelor respective
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potrivit prevederilor art. 2 alin. (15) din Legea nr. 152/1998, cu
modificările și completările ulterioare, acolo unde este cazul, la
suma constituită din valoarea de vânzare a locuinței și valoarea
cheltuielilor de evaluare se aplică procentul stabilit conform
prevederilor alin. (21).”
12. La articolul 192, alineatul (4) se abrogă.
13. La articolul 193, alineatele (4)—(7) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„(4) Agenția Națională pentru Locuințe, în colaborare cu
autoritățile administrației publice locale și cu autoritățile
administrației publice centrale din domeniul învățământului și
din domeniul sănătății, în a căror administrare se află locuințele
pentru tineri, destinate închirierii, finalizate și înregistrate ca
mijloace fixe individual sau ca bloc de locuințe, va elabora
documentele necesare și va iniția, prin Ministerul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Locuințelor, proiecte de acte normative
necesare în aplicarea prevederilor art. II alin. (1) și (2) din Legea
nr. 89/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998
privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu
celeritate pentru locuințele care au o vechime de minimum 5 ani
de la data recepționării și punerii în funcțiune.
(5) În aplicarea prevederilor art. 63 alin. (3) din Legea
nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, sumele
obținute din vânzarea locuințelor se înregistrează în contul
«Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile
statului», deschis pe seama consiliilor locale ale comunelor,
orașelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului
București, consiliilor județene, Consiliului General al Municipiului
București la Trezoreria Statului din municipiul reședință de județ,
respectiv la Trezoreria Statului din municipiul București.
(6) Sumele obținute din vânzarea locuințelor, prevăzute la
alin. (5), după reținerea sumelor prevăzute la art. 192 alin. (24),
după caz, și a sumelor prevăzute la art. 192 alin. (23), se virează
lunar de către autoritățile administrației publice locale în contul
Agenției Naționale pentru Locuințe deschis la Trezoreria
Statului. Operațiunea se efectuează prin ordin de plată pentru
Trezoreria Statului. Sumele prevăzute la art. 192 alin. (24) se
virează la bugetul local unde se constituie ca venituri destinate
construcției de locuințe, iar sumele prevăzute la art. 192 alin. (23)
se încasează și se constituie venituri ale bugetului local, în cazul
în care administrarea și vânzarea locuințelor se fac de
autoritățile administrației publice locale prin gestiune directă, sau
ca venituri ale operatorilor economici prin care se realizează
vânzarea locuințelor, în cazul în care administrarea și vânzarea
locuințelor se fac de autoritățile administrației publice locale prin
gestiune delegată.

(7) Agenția Națională pentru Locuințe va monitoriza acțiunea
de vânzare-cumpărare a locuințelor, consiliile locale ale
comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor
municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al
Municipiului București fiind obligate să transmită lunar stadiul
contractelor de vânzare-cumpărare. Eventualele diferende
dintre Agenția Națională pentru Locuințe și autoritățile
administrației publice locale, referitoare la cuantumul sumelor
obținute din vânzarea locuințelor și la termenele de virare a
acestora în contul Agenției Naționale pentru Locuințe, se
clarifică și se rezolvă prin intervenția direcțiilor teritoriale ale
Ministerului Economiei și Finanțelor, la solicitarea Agenției
Naționale pentru Locuințe, cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte
de data încheierii anului financiar-bancar.”
14. La articolul 194, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Pentru recalcularea chiriei prevăzute la art. 62 alin. (4)
lit. a) din Legea nr. 152/1998, cu modificările și completările
ulterioare, se poate utiliza ca model exemplul din anexa nr. 16,
administratorii locuințelor având posibilitatea să stabilească și
să aplice cotele proprii de cheltuieli pentru administrarea și
menținerea în stare de folosință a clădirilor de locuit în care sunt
amplasate acestea.”
15. La articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 21. — (1) Obiectivele de investiții prevăzute la art. 20
pot fi preluate și cuprinse în lista de investiții a Agenției Naționale
pentru Locuințe și în condițiile asigurării proiectelor tehnice și a
detaliilor de execuție de către consiliile locale ale comunelor,
orașelor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului
București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului
București, sub rezerva avizării acestora în Consiliul tehnicoeconomic al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Locuințelor. Protocolul de predare-preluare a acestor obiective
de investiții se va încheia în mod corespunzător. În acest caz
cheltuielile pentru elaborarea proiectelor tehnice și a detaliilor
de execuție se decontează de Agenția Națională pentru Locuințe
din sursele constituite pentru finanțarea investițiilor.”
Art. II. — Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției
Naționale pentru Locuințe, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările
și completările ulterioare și cu cele aduse prin prezenta hotărâre,
se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor,
Horváth Anna,
secretar de stat
p. Ministrul internelor și reformei administrative,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 20 august 2008.
Nr. 889.
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HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004
privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. — Normele metodologice de aplicare a Legii
nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 23 martie 2005, cu
modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum
urmează:
1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Autoritatea prevăzută la alin. (1) eliberează permisul de
armă sau, după caz, certificatul de deținător persoanelor fizice
și juridice care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege și solicită
să dețină și să folosească arme neletale și muniția aferentă ori
să efectueze operațiuni cu acestea.”
2. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 13. — (1) Persoanele autorizate să dețină și, după caz,
să poarte și să folosească arme letale au obligația ca, în termen
de 10 zile de la înstrăinarea armei, să se prezinte la organul de
poliție competent pentru a solicita radierea armei din permisul de
armă, prezentând în acest sens documentul autentic, în original
și în copie, care atestă faptul ca arma a fost înstrăinată în
condițiile legii, precum și dovada achitării taxei privind radierea
armei din permisul de armă, prevăzută de legislația în vigoare.”
3. La articolul 26, alineatul (3) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(3) Organul de poliție competent refuză vizarea permisului
de armă în următoarele cazuri:
a) solicitantul se află în una dintre situațiile prevăzute la
art. 30, respectiv la art. 46 și 47 din Lege;
b) la solicitarea expresă a autorității competente, solicitantul
nu face dovada efectuării inspecției tehnice periodice a armelor,
cu excepția armelor de colecție care nu sunt destinate pentru a
fi folosite în condițiile art. 29 alin. (4) din Lege sau, după caz, a
armelor pentru care titularul are numai drept de deținere și care
nu au fost folosite, în condițiile legii, în poligoanele de tragere;
c) la notificarea autorității competente, solicitantul nu a
prezentat armele letale cu țeavă ghintuită pentru efectuarea
tragerii experimentale în condițiile prevăzute la secțiunea a 3-a
a cap. IV, în vederea înregistrării proiectilului și a tubului martor
în evidențele operative ale poliției, cu excepția armelor
prevăzute la lit. b).”
4. Articolul 47 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 47. — Cetățeanul român sau străinul cu ședere legală
în România, care a împlinit vârsta de 18 ani și dorește să
procure arme neletale în scopul portului și folosirii, de la un
armurier autorizat de pe teritoriul României, trebuie:
a) să solicite autorizarea procurării armelor neletale supuse
autorizării, prevăzute la categoria E din anexa la Lege; sau
b) să notifice în prealabil organul de poliție competent
teritorial, în cazul armelor neletale supuse notificării, prevăzute
la categoria F din anexa la Lege.”

5. Articolul 48 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 48. – (1) În vederea autorizării procurării armelor
neletale supuse autorizării, solicitanții vor depune la organul de
poliție competent din cadrul inspectoratelor de poliție județene,
respectiv Direcția Generală de Poliție a Municipiului București,
în a căror rază teritorială domiciliază sau, după caz, își au
reședința, un dosar care trebuie să cuprindă documentele
prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a)—e), g) și h).
(2) În vederea autorizării procurării armelor neletale supuse
autorizării, de către persoana care este titular al dreptului de
deținere sau, după caz, de port și folosire pentru arme neletale
din această categorie sau pentru arme letale, solicitantul va
depune la autoritatea competentă o cerere însoțită de permisul
de armă, în original și în copie, și de documentele prevăzute la
art. 5 alin. (1) lit. b) și h).
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), persoana care
este dotată cu armă letală de serviciu poate face dovada
îndeplinirii condiției prevăzute la art. 58 alin. (2) lit. c) din Lege,
prin prezentarea unei adeverințe eliberate de angajator, prin
care se certifică faptul că solicitantul a fost examinat din punct
de vedere medical și psihologic, respectiv că a fost declarat apt
să poarte și să folosească arme letale.
(4) Cererea formulată în condițiile alin. (1) și (2), al cărei
model este prezentat în anexa nr. 1, se soluționează de către
autoritatea competentă teritorial, în termen de 30 de zile de la
data depunerii acesteia.
(5) În cazul în care, din analiza dosarului și a celorlalte
verificări de specialitate efectuate de organele de poliție, se
constată că sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de Lege,
autoritatea competentă eliberează câte o autorizație de
procurare, al cărei model este prezentat în anexa nr. 2, pentru
fiecare armă pentru care s-a solicitat autorizarea, iar în caz
contrar comunică în scris solicitantului motivele pentru care
cererea a fost respinsă.”
6. După articolul 48 se introduc patru noi articole,
articolele 481—484, cu următorul cuprins:
„Art. 481. — (1) Autorizația de procurare a armelor neletale
supuse autorizării se eliberează cu o valabilitate de 90 de zile și
poate fi prelungită o singură dată de către autoritatea care a
emis-o pentru o nouă perioadă de 90 de zile.
(2) Titularul autorizației de procurare a armelor neletale
supuse autorizării poate procura de la orice armurier legal
constituit din țară ori din străinătate o armă din categoria celor
pentru care a fost autorizat în termenul de valabilitate al
documentului și, în cazul armelor prevăzute la poziția nr. 24 din
anexa la Lege, cel mult 100 de bucăți de muniție aferentă
fiecărei arme pentru care a fost autorizat.
(3) Persoana care a procurat, în condițiile legii, o armă
neletală supusă autorizării are obligația ca, în termen de 10 zile
de la data procurării sau, după caz, de la data încheierii
formalităților vamale, să se prezinte la autoritatea care a emis

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 623/27.VIII.2008

autorizația, în vederea eliberării permisului de armă sau înscrierii
armei în acest document, având asupra sa arma, precum și un
dosar care va cuprinde documentele prevăzute la art. 12 alin. (1)
lit. a)—d).
(4) În situația prevăzută la alin. (3), organele autorității
competente procedează potrivit art. 12 alin. (2)—(4).
Art. 482. — (1) Notificarea în vederea procurării armelor
neletale supuse notificării se depune în formă scrisă și trebuie să
fie însoțită de actul de identitate, în original sau în copie, care să
ateste vârsta solicitantului, precum și, după caz, șederea legală
pe teritoriul României.
(2) Suplimentar, în vederea procurării armelor neletale
supuse notificării, prevăzute la poziția nr. 26 din anexa la Lege,
notificarea trebuie însoțită și de certificatul de cazier judiciar al
solicitantului.
(3) În baza notificării depuse în condițiile alin. (1) și, după
caz, alin. (2), organul de poliție competent eliberează, în termen
de 3 zile lucrătoare, dovada notificării, al cărei model este
prezentat în anexa nr. 14, a cărei valabilitate este de 30 de zile,
sau comunică în scris solicitantului motivele pentru care nu i-a
fost eliberată dovada notificării.
Art. 483. — (1) În baza dovezii de notificare, solicitantul poate
procura o armă neletală supusă notificării de la orice armurier
autorizat și are obligația ca, în termen de 5 zile de la procurare,
să se prezinte la organul de poliție care a acordat dovada
notificării, în vederea eliberării certificatului de deținător, al cărui
model este prezentat în anexa nr. 15, sau, după caz, a înscrierii
armei procurate în acest document, în cazul în care persoana
este deja deținătoare, în condițiile legii, a unei arme neletale.
(2) Eliberarea sau, după caz, înscrierea mențiunilor
corespunzătoare în certificatul de deținător se efectuează de
organul de poliție competent, numai pe baza prezentării de către
solicitant a armei, a documentului care atestă faptul că
procurarea s-a făcut în condițiile legii și, după caz, a certificatului
de atestare a îndeplinirii condițiilor de omologare, eliberate de
autoritatea competentă.
Art. 484. — (1) Persoanele autorizate să dețină și, după caz,
să folosească arme neletale supuse notificării au obligația ca în
termen de 10 zile de la înstrăinarea armei să se prezinte la
organul de poliție competent, în vederea anulării mențiunilor
sau, după caz, retragerii certificatului de deținător, prezentând în
acest sens documentul care atestă faptul că arma a fost
înstrăinată în condițiile legii.
(2) Prevederile art. 13 se aplică în mod corespunzător în
ceea ce privește persoanele care au înstrăinat arme neletale
supuse autorizării.”
7. La articolul 49, alineatele (2) și (4) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„(2) Cererea pentru eliberarea avizului prevăzut la alin. (1)
trebuie să fie însoțită de următoarele documente:
a) certificatul de deținător, permisul de armă sau documentul
care atestă faptul că procurarea s-a făcut în condițiile legii, în
cazul în care solicitarea se face înainte sau concomitent cu
obținerea certificatului de deținător ori a permisului de armă;
b) documentul de călătorie valabil;
c) documente oficiale emise de autoritățile statului în care
persoana urmează să se deplaseze cu arma, care să ateste
faptul că i se permite intrarea în acel stat cu arma respectivă.
...............................................................................................
(4) Cu ocazia eliberării avizului prevăzut la alin. (1), organul
de poliție competent anulează din documentul de deținere
mențiunile privind arma care urmează să fie scoasă definitiv de

pe teritoriul României sau, după caz, retrage documentul în
cazul în care sunt anulate mențiunile privind toate armele
deținute de titular.”
8. După articolul 49 se introduce un nou articol,
articolul 491, cu următorul cuprins:
„Art. 491. — Străinii titulari ai dreptului de scurtă ședere pot
procura, pe timpul șederii în România, arme de autoapărare, de
tir sau de colecție, precum și muniția aferentă, cu aplicarea
corespunzătoare a prevederilor art. 45 și 46.”
9. La capitolul II, după secțiunea a 13-a se introduce o
nouă secțiune, secțiunea a 131-a, alcătuită din articolele 492
și 493, cu următorul cuprins:
„SECȚIUNEA a 131-a
Procedura de viză a permisului de armă și procedura privind
suspendarea și anularea dreptului de deținere, respectiv a
dreptului de port și folosire a armelor și munițiilor neletale

Art. 492. — (1) Prevederile art. 26 alin. (1) și (2) și ale art. 27
se aplică în mod corespunzător în ceea ce privește vizarea
permisului de armă pentru armele neletale supuse autorizării.
(2) Organul de poliție competent refuză vizarea permisului
de armă în cazurile prevăzute la art. 582 și 583 din Lege.
Art. 493. — În situațiile prevăzute la art. 582 alin. (1) lit. a), b),
d), f) și h) și la art. 583 alin. (2) lit. a) și e) din Lege sau, după caz,
la art. 582 alin. (2) și la art. 583 alin. (1) din Lege, organul de
poliție competent și deținătorul armei vor proceda potrivit art. 34
sau, după caz, art. 35.”
10. La capitolul II, la secțiunea a 14-a se introduce un
nou articol, articolul 494, cu următorul cuprins:
„Art. 494. — (1) Introducerea pe teritoriul României a armelor
neletale supuse autorizării este interzisă, cu excepția cazurilor
în care titularul dreptului de port și folosire a armelor face
dovada deținerii legale a acestora, respectiv că urmează să
participe la un concurs de tir organizat de o asociație sau un
club de tir sportiv afiliat la Federația Română de Tir Sportiv ori
Federația Română de Schi și Biatlon sau, după caz, prezintă
invitația unui colecționar de arme român.
(2) Persoana care face invitația pentru unul dintre motivele
prevăzute la alin. (1) are obligația de a notifica și de a înainta o
copie a invitației Inspectoratului General al Poliției de Frontieră
înainte de sosirea invitatului. Invitația va cuprinde: datele de
identificare a persoanei invitate, a armelor, cantitatea de muniție
introdusă, locul și perioada în care se va desfășura activitatea
pe teritoriul României.
(3) Prevederile art. 41 și ale art. 42 alin. (2) se aplică în mod
corespunzător în cazul introducerii pe teritoriul României a
armelor neletale supuse notificării.”
11. Articolul 50 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 50. — (1) Străinul care dorește să călătorească în
România cu arme neletale supuse notificării, inclusiv cu muniția
aferentă, trebuie să solicite în prealabil, la reprezentanța
diplomatică sau la oficiul consular al României din statul în care
se află, obținerea avizului pentru introducerea armelor neletale
pe teritoriul României, al cărui model este prezentat în anexa
nr. 17, care se eliberează de către Inspectoratul General al
Poliției Române.
(2) Cererea prin care se solicită obținerea avizului prevăzut
la alin. (1) trebuie să fie însoțită de următoarele documente:
a) documentul de trecere a frontierei valabil, în copie și în
original;
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b) un document autentic prin care să se facă dovada deținerii
legale a armei pe teritoriul statului respectiv, dacă acest lucru
este posibil;
c) documentația tehnică a armei pe care solicitantul dorește
să o introducă pe teritoriul României;
d) declarația scrisă în limba română sau însoțită de
traducerea legalizată în limba română, privind necesitatea
introducerii armei pe teritoriul României și perioada de timp în
care se află pe teritoriul României.
(3) Reprezentanța diplomatică sau oficiul consular verifică
dacă este îndeplinită condiția privind deținerea legală a armei și
face mențiune în acest sens în cererea care se transmite
Inspectoratului General al Poliției Române, însoțită de
documentele prevăzute la alin. (2) lit. d), respectiv de copiile
documentelor prevăzute la alin. (2) lit. a) și c).”
12. Articolul 51 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 51. — (1) Pe baza documentelor primite potrivit art. 50
alin. (3), Inspectoratul General al Poliției Române verifică dacă
sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de lege și, în cazul în
care nu au rezultat impedimente cu privire la introducerea armei
în România, transmite reprezentanței diplomatice sau oficiului
consular avizul prevăzut la art. 50 alin. (1). În caz contrar, se
comunică motivele care au stat la baza neacordării avizului.
(2) Avizul de introducere a armelor neletale supuse notificării
pe teritoriul României se acordă pentru o perioadă de maximum
30 de zile, fără posibilitatea prelungirii acesteia.
(3) Introducerea pe teritoriul României a armelor neletale
supuse notificării, de către persoanele prevăzute la art. 50
alin. (1), se permite de către organele poliției de frontieră numai
în condițiile prezentării avizului pentru introducerea armelor
neletale pe teritoriul României.”
13. Articolul 52 se abrogă.
14. La articolul 55, alineatul (4) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(4) În cazul în care, la închiderea procedurii succesorale,
moștenitorul care a devenit proprietar al armei dorește să intre
în posesia acesteia, este necesar ca, pentru a o ridica de la
armurier, să fie autorizat în condițiile secțiunii 1 — în cazul
armelor letale —, respectiv să fie autorizat ori să notifice organul
de poliție competent în condițiile secțiunii a 13-a — în cazul
armelor neletale.”
15. La capitolul III, titlul secțiunii 1 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„SECȚIUNEA 1
Procedura de autorizare a persoanelor juridice pentru
a deține și, după caz, a folosi arme letale și arme neletale
supuse autorizării, precum și munițiile corespunzătoare”

16. Articolul 56 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 56. — (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 66
alin. (3) și (4) din Lege, care doresc să dețină și, după caz, să
folosească arme letale și arme neletale supuse autorizării,
precum și munițiile corespunzătoare, dacă acest fapt se justifică
în raport cu obiectul lor de activitate, trebuie să solicite organului
de poliție competent potrivit Legii autorizarea deținerii sau, după
caz, a folosirii armelor letale, a armelor neletale supuse
autorizării și a munițiilor corespunzătoare.
(2) În vederea autorizării corespunzătoare, persoana juridică
interesată trebuie să depună o cerere la organul de poliție în a
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cărui rază de competență teritorială se află sediul, împreună cu
următoarele documente, în original și în copie:
a) certificatul de înregistrare fiscală;
b) actul constitutiv din care să rezulte faptul că, potrivit
obiectului de activitate, urmează să dețină sau, după caz, să
folosească arme și muniții;
c) certificatul de omologare și dovada deținerii legale, la
sediu sau, după caz, la punctele de lucru declarate conform
legii, a spațiului de depozitare a armelor și a munițiilor letale,
dotat cu sisteme de asigurare a securității acestora avizate în
condițiile Legii nr. 333/2003, cu modificările și completările
ulterioare;
d) avizul inspectoratului teritorial de muncă, pentru
depozitele destinate păstrării muniției;
e) contractele de muncă și fișele posturilor persoanelor
angajate ca armurieri, cu atribuții de gestionare, administrare și
întreținere a armelor, precum și ale persoanelor care urmează
să fie dotate cu arme și muniții pentru executarea atribuțiilor de
serviciu;
f) certificate de cazier judiciar pentru toți conducătorii,
asociații, administratorii și celelalte persoane care urmează să
desfășoare activități ce implică accesul efectiv la arme și muniții;
g) dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 15 alin. (1)
lit. e) și g) din Lege, după caz, prin certificate de absolvire a unui
curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și
munițiilor, certificat medical și fișă de examinare psihologică,
pentru persoanele fizice care vor desfășura activități ce implică
accesul efectiv la arme și muniții, cu excepția celor prevăzute la
art. 15 alin. (1) lit. f);
h) în cazul unei societăți specializate de pază, contractul de
prestări de servicii încheiat de aceasta potrivit Legii
nr. 333/2003, cu modificările și completările ulterioare, din care
să rezulte faptul că urmează să desfășoare una dintre activitățile
prevăzute la art. 79 alin. (2) din Lege, care necesită folosirea de
arme letale sau arme neletale supuse autorizării, respectiv a
munițiilor corespunzătoare, precum și plan de pază aprobat de
structura de ordine publică din cadrul organului de poliție
competent teritorial, anexat la fiecare contract de prestări de
servicii pentru pază și protecție, în care este menționat în mod
obligatoriu numărul de posturi pentru care se solicită pază
înarmată;
i) în cazul persoanelor juridice care dețin poligoane de
tragere în condițiile art. 85 din Lege, planul de dotare cu arme
și muniții, întocmit în condițiile legii;
j) dovada achitării tarifului prevăzut de lege pentru prestarea
serviciului solicitat;
k) împuternicire de reprezentare din partea persoanei juridice
în cauză cu privire la persoana care depune documentele și
solicită autorizația.”
17. La articolul 58, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 58. — (1) În cazul în care, din analiza documentelor
prevăzute la art. 56 alin. (2), precum și a celorlalte verificări de
specialitate efectuate de organele de poliție, se constată că sunt
îndeplinite toate condițiile prevăzute de Lege, autoritatea
competentă eliberează autorizația de procurare a armelor letale
sau a armelor neletale supuse autorizării, respectiv a muniției
corespunzătoare, al cărei model este prezentat în anexa nr. 18,
numai pentru acele arme și muniții care necesită deținerea și,
după caz, folosirea pentru desfășurarea activităților specifice
domeniilor incluse în obiectul de activitate al persoanei juridice
solicitante.”
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18. La articolul 59, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 59. — (1) După procurarea armelor letale sau a armelor
neletale supuse autorizării și a muniției pentru care a primit
autorizație în condițiile art. 58 alin. (1), reprezentantul persoanei
juridice are obligația să se prezinte, în termen de 10 zile, la
organul de poliție competent, cu acestea, împreună cu
documentul original care atestă procurarea acestora în condițiile
legii, cărțile de identitate ale armelor, atunci când acestea au
fost procurate din România, precum și cu autorizația de
procurare completată în mod corespunzător pe verso de
armurierul de la care le-a procurat, în vederea eliberării
autorizației de deținere, al cărei model este prezentat în anexa
nr. 19, sau, după caz, a autorizației de folosire, al cărei model
este prezentat în anexa nr. 20.”
19. La articolul 61, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 61. — (1) Persoana juridică autorizată în condițiile
prezentei secțiuni să dețină sau să folosească arme letale sau
arme neletale supuse autorizării poate depune spre păstrare,
cu titlu temporar sau permanent, armele, precum și muniția
deținută la un alt armurier autorizat în acest sens.”
20. La capitolul III, titlul secțiunii a 2-a se modifică și va
avea următorul cuprins:

24. La articolul 77, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 77. — (1) Autorizațiile de deținere sau de folosire a
armelor letale ori a armelor neletale supuse autorizării, respectiv
a munițiilor corespunzătoare, precum și de funcționare a
poligoanelor de tragere, respectiv certificatele de deținător
pentru arme neletale supuse notificării, au o valabilitate inițială
de 2 ani și se vizează la fiecare 2 ani.”
25. La articolul 79, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 79. — (1) Persoanele juridice pot fi autorizate de
structura de arme din cadrul inspectoratului de poliție județean
sau al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București în a
cărei rază teritorială își au sediul ori, după caz, din cadrul
Inspectoratului General al Poliției Române să organizeze cursuri
de inițiere și pregătire teoretică și practică pe linie de arme și
muniții pentru cunoașterea legislației și a modului de folosire a
armelor și munițiilor prevăzute de Lege.”

„SECȚIUNEA a 6-a

26. Articolul 96 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 96. — (1) Evidența armelor și munițiilor produse,
asamblate, modificate, prelucrate, casate sau distruse de
armurier se ține de către personalul anume desemnat, într-un
registru de evidență a produselor finite, numerotat și înregistrat
la organele de poliție competente, în care se vor menționa:
numărul curent și felul operațiunii, categoria din care face parte
arma conform anexei la Lege, tipul armei, marca, marcajul armei
și seriile componentelor acesteia, calibrul, data intrării armei în
magazie, numele, prenumele și funcția celui care a predat-o și
semnătura acestuia, numele, prenumele și funcția celui care a
primit arma și semnătura acestuia.
(2) Fiecare armă ca produs finit trebuie să aibă, la ieșirea din
magazia de produse finite, certificat de omologare în baza
căruia se eliberează cartea de identitate de către autoritatea
prevăzută de lege, în condițiile prevăzute la secțiunea a 2-a.
(3) În cazul operațiunilor de casare și distrugere a armelor
se vor menționa numele persoanelor fizice sau juridice de la
care provin armele, marca, seria și calibrul acestora, precum și
numărul acordului în baza căruia s-a efectuat operațiunea.
(4) Operațiunile de casare și distrugere a armelor se
efectuează de către armurierii autorizați numai după notificarea
prealabilă a structurilor de poliție competente teritorial care vor
desemna un reprezentant în comisia de casare, respectiv de
distrugere a bunurilor.
(5) Acordul de efectuare a operațiunii de casare sau
distrugere eliberat de structurile de poliție competente conține
datele de identificare a armei, a titularului dreptului și
operațiunea ce urmează a fi efectuată, urmând a fi completat
pe verso, de către armurierul care a efectuat operațiunea, cu
datele de identificare, data la care a fost efectuată operațiunea
și numărul de înregistrare a acesteia în evidențele proprii, și
constituie actul în baza căruia se va efectua radierea din
documentul care atestă deținerea, respectiv portul și folosirea
armei în cauză.”

Procedura de viză a autorizațiilor de deținere sau de folosire
a armelor letale și a armelor neletale, respectiv a munițiilor
corespunzătoare, precum și a autorizațiilor de funcționare
a poligoanelor de tragere”

27. La articolul 106, litera a) a alineatului (2) și
alineatul (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„a) pentru toate persoanele care au sau urmează să aibă
calitatea de asociat sau administrator al societății comerciale:

„SECȚIUNEA a 2-a
Procedura de autorizare a persoanelor juridice pentru a deține
și, după caz, a folosi arme și muniții neletale supuse notificării”

21. La articolul 65, alineatele (1) și (2) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„Art. 65. — (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 66
alin. (3), (4) și (5) din Lege, care doresc să dețină și, după caz,
să folosească arme și muniții neletale supuse notificării, dacă
acest fapt se justifică în raport cu obiectul lor de activitate,
trebuie să solicite în prealabil organului de poliție competent
potrivit Legii eliberarea certificatului de deținător pentru arme și
muniții neletale, prevăzut în anexa nr. 23.
(2) În vederea obținerii certificatului prevăzut la alin. (1),
persoana juridică interesată trebuie să depună la organul de
poliție în a cărui rază de competență teritorială se află sediul o
notificare referitoare la intenția de procurare a armelor și
munițiilor neletale supuse notificării, însoțită de documentele
prevăzute la art. 56 alin. (2) lit. a)—f) și h) —i), cu excepția
certificatelor de absolvire a unui curs de instruire teoretică și
practică în domeniul armelor și munițiilor.”
22. La articolul 69, alineatul (4) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(4) Depozitele destinate păstrării unei cantități de muniții mai
mari de 15.000 de cartușe pot fi amplasate, cu avizul
inspectoratului teritorial de muncă, numai în afara imobilelor cu
destinație de locuință, spații comerciale sau spații productive.”
23. La capitolul III, titlul secțiunii a 6-a se modifică și va
avea următorul cuprins:
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actele de identitate, certificatele de cazier judiciar și certificatele
de cazier fiscal;
...........................................................................................
(3) Se exceptează de la obligativitatea prezentării
documentelor prevăzute la alin. (2) lit. b) asociații din cadrul
persoanelor juridice care sunt titulare ale dreptului de deținere
sau de port și folosire a armelor și munițiilor, în condițiile legii, și
care solicită includerea în obiectul de activitate a operațiunilor cu
arme și muniții.”
28. La articolul 108, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Pentru obținerea autorizației prevăzute la alin. (1) sau,
după caz, pentru completarea acesteia, armurierul trebuie să
depună o cerere în care se precizează categoria de operațiuni
pe care urmează să le deruleze, însoțită de următoarele
documente:
a) dovada înmatriculării societății în registrul comerțului și
actul constitutiv în care să fie menționate, la obiectul de
activitate, operațiunile pe care urmează să le deruleze potrivit
cererii;
b) dovada deținerii legale la sediu sau, după caz, la punctele
de lucru declarate conform legii a unei clădiri sau a unui spațiu
distinct și special amenajat, destinat efectuării operațiunilor din
categoria menționată în cerere, a unui alt spațiu destinat
exclusiv depozitării armelor, precum și a unui spațiu suplimentar
destinat exclusiv depozitării munițiilor, capselor sau pulberilor
pentru muniție, spații dotate cu sisteme de asigurare a securității
acestora, avizate de organele de poliție competente;
c) avizul inspectoratului teritorial de muncă pentru spațiile
destinate depozitării munițiilor, capselor sau pulberilor pentru
muniție;
d) în cazul armurierilor care doresc să desfășoare operațiuni
de reparare, verificare și efectuare a inspecțiilor tehnice ale
armelor, dovada deținerii legale a instrumentelor destinate
reparării, omologate în condițiile legii, precum și, după caz,
dovada deținerii legale de poligoane pentru verificarea armelor,
care să fie, de asemenea, omologate;
e) în cazul armurierilor care doresc să desfășoare activități
de transport cu arme și muniții, dovada deținerii legale a
mijloacelor de transport având această destinație, omologate în
condițiile legii;
f) în cazul armurierilor care doresc să desfășoare activități
de producere a armelor letale și neletale, precum și a
componentelor pentru acestea, dovada deținerii legale a
spațiilor și a utilajelor destinate producției, omologate în
condițiile legii;
g) documentele prevăzute la art. 106 alin. (2) lit. b), pentru
personalul angajat care va desfășura activități ce implică
accesul efectiv la arme și muniții;
h) împuternicire de reprezentare din partea societății în
cauză cu privire la persoana care depune documentele;
i) dovada achitării taxelor stabilite de lege pentru autorizare.”
29. La articolul 115, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 115. — (1) Evidența operațiunilor de reparare și
verificare a armelor sau a pieselor primite în acest scop,
respectiv de efectuare a inspecțiilor tehnice trebuie ținută zilnic
de armurierii autorizați, în registrul de evidență, care trebuie să
cuprindă în mod obligatoriu următoarele rubrici: numărul curent,
datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care a depus
arme pentru reparare, verificare ori pentru efectuarea inspecției
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tehnice, numărul și seria permisului de armă sau, după caz, ale
autorizației de deținere ori de folosire sau ale certificatului de
deținător al persoanei fizice ori juridice, data depunerii armei,
datele de identificare a armei, denumirea reparației efectuate,
data restituirii armei, numărul documentului eliberat ca urmare
a efectuării operațiunii de reparare, verificare sau inspecție
tehnică, semnătura, semnătura de recepție a armei, observații.”
30. Articolul 117 se modifică și va avea următorul
cuprins:
„Art. 117. — Evidența operațiunilor de import-export,
respectiv transfer cu arme și muniții trebuie ținută în registre
constituite în condițiile prevăzute la art. 114, care vor cuprinde
următoarele rubrici: numărul curent, operațiunea, numărul și
data eliberării avizului de import-export acordat de către
organele de poliție competente, cantitatea de arme sau de
muniții care fac obiectul operațiunii de import-export ori transfer,
precum și categoria din care fac parte și caracteristicile
acestora, conform anexei la Lege, denumirea și adresa
partenerului străin de la care importă armele ori munițiile sau,
după caz, căruia îi sunt destinate, data efectuării operațiunii, iar
în privința importurilor se vor menționa: denumirea persoanei
juridice din România, beneficiară a importului, sediul acesteia,
numărul și data autorizării ei de către organele de poliție,
numărul și seria certificatului de atestare a îndeplinirii condițiilor
de omologare.”
31. La articolul 126, după litera f) se introduce o nouă
literă, litera f1), cu următorul cuprins:
„f1) neîndeplinirea obligației de prezentare la organul
competent de poliție, în condițiile art. 484;”.
32. La articolul 126, după litera o) se introduce o nouă
literă, litera p), cu următorul cuprins:
„p) nerespectarea obligației armurierilor autorizați de a
notifica structurile de poliție competente teritorial cu privire la
efectuarea operațiunilor de casare sau distrugere a armelor,
prevăzută de art. 96 alin. (4).”
33. Articolul 127 se modifică și va avea următorul
cuprins:
„Art. 127. — Contravențiile prevăzute la art. 126 se
sancționează după cum urmează:
a) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, cele prevăzute la
lit. c), f1) și g);
b) cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei, cele prevăzute la
lit. b), d), e) și f);
c) cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la
lit. j), k), m), n), o) și p);
d) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la
lit. h), i) și l);
e) cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, cea prevăzută la
lit. a).”
Art. II. — (1) Societățile comerciale autorizate pentru
deținerea, folosirea sau, după caz, desfășurarea operațiunilor
cu arme și muniții au obligația ca în termen de un an de la data
intrării în vigoare a prezentei hotărâri să ia măsurile necesare în
vederea obținerii avizului inspectoratului teritorial de muncă,
pentru spațiile destinate depozitării munițiilor, precum și pentru
spațiile destinate exclusiv depozitării capselor sau pulberilor.
(2) La împlinirea termenului de un an, dreptul de deținere,
folosire sau, după caz, de desfășurare a operațiunilor cu arme
și muniții se suspendă până la obținerea avizului prevăzut la
alin. (1).
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Art. III. — (1) În vederea eliberării permisului de armă sau,
după caz, înscrierii armei în permisul de armă, posesorii armelor
neletale supuse autorizării, prevăzuți la art. II din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și
munițiilor, trebuie să prezinte autorităților competente potrivit
legii un dosar care va cuprinde documentele prevăzute la art. 5
alin. (1) lit. a)—e) și g) din Normele metodologice de aplicare a
Legii nr. 295/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 130/2005, precum și următoarele:
a) certificatul de deținător;
b) permisul de armă, în original și în copie, atunci când este
cazul;
c) dovada achitării taxelor prevăzute de lege pentru
eliberarea unui nou permis de armă sau, după caz, înscrierii
armei în permis.
(2) Dacă în certificatul de deținător nu sunt înscrise mențiuni
referitoare la alte arme neletale, din categoria celor supuse
notificării, se procedează la anularea acestuia prin aplicarea

ștampilei „ANULAT”, odată cu eliberarea permisului de armă
sau, după caz, înscrierea armei în permisul de armă.
Art. IV. — În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a
prezentei hotărâri, Ministerul Internelor și Reformei
Administrative va proceda la actualizarea unor date în Registrul
Național al Armelor, necesare îndeplinirii atribuțiilor legale privind
gestionarea aplicării dispozițiilor Legii nr. 295/2004, cu
modificările și completările ulterioare, prin modificarea
corespunzătoare a Ordinului ministrului de stat, ministrul
administrației și internelor, nr. 389/2004 privind organizarea și
funcționarea Registrului Național al Armelor, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 2 februarie
2005.
Art. V. — Hotărârea Guvernului nr. 130/2005 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, cu
modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările
aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor
o nouă numerotare.
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