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HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 2/2009 privind alegerea membrilor
și a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea
controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații
În temeiul prevederilor art. 1 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații,
cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 1 din Hotărârea Parlamentului României nr. 30/1993 privind organizarea și
funcționarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra
activității Serviciului Român de Informații,
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — La Hotărârea Parlamentului României
nr. 2/2009 privind alegerea membrilor și a biroului Comisiei
comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru
exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului

Român de Informații, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 83 din 11 februarie 2009, la articolul 1, punctul 8 se
modifică și va avea următorul cuprins:
„8. Teodor Atanasiu, deputat — grupul parlamentar al PNL;”.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din data de 21 septembrie 2009.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

IOAN OLTEAN

ALEXANDRU PEREȘ

București, 21 septembrie 2009.
Nr. 32.

DECRETE
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
în grad de Cavaler
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A și ale art. 11 din Legea
nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și
completările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului culturii, cultelor și patrimoniului
național,
în semn de apreciere pentru întreaga sa carieră artistică atât în lumea
filmului, cât și în lumea teatrului,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler,
categoria D „Arta spectacolului”, domnului Branea Viorel Vasile, regizor.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 21 septembrie 2009.
Nr. 1.334.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
în grad de Cavaler
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A și ale art. 11 din Legea
nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și
completările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului culturii, cultelor și patrimoniului
național,
în semn de apreciere deosebită pentru întreaga sa carieră artistică în
domeniul artelor plastice,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler,
categoria C „Artele plastice”, domnului Kovács Géza, sculptor.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 21 septembrie 2009.
Nr. 1.335.

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 1.021
din 9 iulie 2009

referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) și (2)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Lăzăroiu
Puskás Valentin Zoltán
Tudorel Toader
Augustin Zegrean
Carmen-Cătălina Gliga
Valentina Bărbățeanu

— președinte
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— procuror
— magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a prevederilor „art. 98 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România”,
excepție ridicată de Li Kexing în Dosarul nr. 2.487/2/2008 al
Curții de Apel București — Secția a VIII-a contencios
administrativ și fiscal.
La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care
procedura de citare a fost legal îndeplinită. Se prezintă domnul
Ioan Budura, interpret autorizat de limba chineză.
Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă
cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune
concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepției de
neconstituționalitate, invocând jurisprudența în domeniu a Curții
Constituționale.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată
următoarele:
Prin Încheierea din 1 octombrie 2008, pronunțată în Dosarul
nr. 2.487/2/2008, Curtea de Apel București — Secția a VIII-a
contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea
Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a
prevederilor „art. 98 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în
România”. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de
Li Kexing într-o cauză având ca obiect acordarea regimului
tolerării șederii acesteia pe teritoriul României.
În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține,
în esență, că textele de lege criticate sunt lipsite de precizie și
claritate, întrucât noțiunile de „motive obiective” și de „împrejurări
independente de voința străinului, imprevizibile și de neînlăturat”
sunt prea vagi și imprecise. Aceasta, deoarece nu cuprind
mențiuni cu privire la situații de natura celei în care se află
reclamantul, respectiv o relație de concubinaj cu o persoană de
cetățenie română. Autorul excepției precizează, în acest sens,
că, în conformitate cu practica jurisprudențială a Curții Europene
a Drepturilor Omului, noțiunea de familie include și relația de
concubinaj.
Curtea de Apel București — Secția a VIII-a contencios
administrativ și fiscal consideră că excepția de
neconstituționalitate este neîntemeiată.
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Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor
două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului
Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra
excepției de neconstituționalitate.
Guvernul opinează în sensul respingerii ca neîntemeiată a
excepției de neconstituționalitate.
Avocatul Poporului apreciază că prevederile art. 102 alin. (1)
și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 sunt
constituționale, invocând jurisprudența în materie a Curții
Constituționale.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere, cu privire la excepția de
neconstituționalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de
judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale
criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea
nr. 47/1992, reține următoarele:
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,
precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea
nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie,
potrivit încheierii de sesizare, prevederile „art. 98 alin. (1) și (2)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind
regimul străinilor în România”. Ordonanța a fost însă republicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie
2008, iar ca urmare a renumerotării, textele de lege criticate se
regăsesc la art. 102 alin. (1) și (2), asupra constituționalității

acestora urmând să se pronunțe Curtea Constituțională.
Dispozițiile de lege criticate au următorul conținut:
— Art. 102 alin. (1) și (2): „(1) Tolerarea rămânerii pe teritoriul
României, denumită în continuare tolerare, reprezintă
permisiunea de a rămâne pe teritoriul țării acordată de Oficiul
Român pentru Imigrări străinilor care nu au dreptul de ședere
și, din motive obiective, nu părăsesc teritoriul României.
(2) Prin motive obiective, în sensul prezentei ordonanțe de
urgență, se înțelege acele împrejurări independente de voința
străinului, imprevizibile și care nu pot fi înlăturate, datorită cărora
străinul nu poate părăsi teritoriul României.”
În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, textul de
lege criticat contravine dispozițiilor art. 26 alin. (1) din Constituție
și celor ale art. 8 din Convenția pentru apărarea drepturilor
omului și a libertăților fundamentale, care garantează dreptul la
viață familială și privată.
Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea observă
că, prin numeroase decizii, printre care Decizia nr. 1.111 din
27 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 869 din 19 decembrie 2007, ori Decizia nr. 225 din
7 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 302 din 4 aprilie 2006, a mai exercitat controlul de
constituționalitate asupra prevederilor art. 98 alin. (1) și (2) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002, actualmente
art. 102 alin. (1) și (2), iar Curtea a respins ca neîntemeiată
excepția, examinând-o prin prisma acelorași critici ca și cele
formulate în cauza de față și prin raportare la aceleași texte din
Constituție și din Convenția pentru apărarea drepturilor omului
și a libertăților fundamentale invocate și în prezenta cauză.
Întrucât nu au fost învederate elemente noi care să justifice
reconsiderarea acestei jurisprudențe a Curții Constituționale,
soluția pronunțată și argumentele pe care aceasta s-a întemeiat
își mențin valabilitatea și în cauza de față.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, excepție ridicată de Li Kexing în Dosarul nr. 2.487/2/2008 al Curții de Apel
București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 9 iulie 2009.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Valentina Bărbățeanu
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 1.022
din 9 iulie 2009

referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) și (3) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
Ioan Vida
Nicolae Cochinescu
Aspazia Cojocaru
Acsinte Gaspar
Petre Lăzăroiu
Puskás Valentin Zoltán
Tudorel Toader
Augustin Zegrean
Carmen-Cătălina Gliga
Valentina Bărbățeanu

— președinte
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— procuror
— magistrat-asistent

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a prevederilor art. 55 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România,
excepție ridicată de Weiping Chu în Dosarul nr. 3.287/2/2008 al
Curții de Apel București — Secția a VIII-a contencios
administrativ și fiscal și care face obiectul Dosarului
nr. 457D/2009 al Curții Constituționale.
La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care
procedura de citare a fost legal îndeplinită.
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Curtea dispune a se face apelul și în dosarele nr. 851D/2009
și nr. 917D/2009, având ca obiect aceeași excepție de
neconstituționalitate, ridicată de Ye Saijun și Zhuang Shuifang în
dosarele nr. 4.588/2/2008 și, respectiv, nr. 7.908/2/2007 ale
Curții de Apel București — Secția a VIII-a contencios
administrativ și fiscal. De asemenea, Curtea dispune a se face
apelul și în dosarele nr. 780D/2009 și nr. 916D/2009, având ca
obiect excepțiile de neconstituționalitate ale prevederilor art. 55
alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. b) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 194/2002, respectiv ale art. 55 alin. (2) și alin. (3)
lit. b) din aceeași ordonanță, excepții ridicate de Chen Tingduo
și Yang Chunxiao în dosarele nr. 7.504/2/2007 și, respectiv,
nr. 983/2/2008 ale Curții de Apel București — Secția a VIII-a
contencios administrativ și fiscal.
La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care
procedura de citare a fost legal îndeplinită. Se prezintă domnul
Ioan Budura, interpret autorizat de limba chineză.
Curtea, observând identitatea parțială de obiect a dosarelor
strigate, din oficiu, pune în discuție conexarea acestora.
Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu
conexarea.
Curtea, în temeiul art. 14 și al art. 53 alin. (5) din Legea
nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții
Constituționale, raportate la art. 164 din Codul de procedură
civilă, dispune conexarea dosarelor nr. 780D/2009,
n r. 851D/2009, nr. 916D/2009 și nr. 917D/2009 la Dosarul
nr. 457D/2009, care a fost primul înregistrat.
Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă
cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune
concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate,
invocând, în acest sens, jurisprudența în materie a Curții
Constituționale.
C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată
următoarele:
Prin încheierile pronunțate în dosarele nr. 3.287/2/2008,
nr. 7.504/2/2007, nr. 4.588/2/2008, nr. 983/2/2008 și
nr. 7.908/2/2007 ale Curții de Apel București — Secția a VIII-a
contencios administrativ și fiscal, Curtea Constituțională a
fost sesizată cu soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) și (3) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul
străinilor în România, precum și a prevederilor art. 55 alin. (2)
lit. a) și alin. (3) lit. b) și art. 55 alin. (2) și alin. (3) lit. b) din
același act normativ.
Excepțiile au fost ridicate de Weiping Chu, Chen Tingduo,
Ye Saijun, Yang Chunxiao și, respectiv, de Zhuang Shuifang în
cauze având ca obiect soluționarea plângerilor formulate
împotriva unor decizii ale Oficiului Român pentru Imigrări de
returnare a acestora și de respingere a cererilor de prelungire a
dreptului de ședere în România în scopul desfășurării de
activități comerciale.
În motivarea excepțiilor de neconstituționalitate având
un conținut similar, se susține, în esență, că textele de lege
criticate „sunt lipsite de precizie și claritate, neîndeplinind criteriul
de calitate prevăzut de Convenția pentru apărarea drepturilor
omului și a libertăților fundamentale, în înțelesul dat de practica
jurisprudențială a Curții Europene a Drepturilor Omului”. Arată că
acestea dau posibilitatea Oficiului Român pentru Imigrări să
aprecieze pe baza unor criterii aleatorii și arbitrare dacă
activitatea societății comerciale se desfășoară în conformitate
cu planul de afaceri și, în consecință, să prelungească sau să
refuze prelungirea dreptului de ședere al solicitantului.
Curtea de Apel București — Secția a VIII-a contencios
administrativ și fiscal consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor
două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului
Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra
excepției de neconstituționalitate.
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Guvernul apreciază, în punctele de vedere trimise în
dosarele nr. 457D/2009 și 780D/2009, că excepția de
neconstituționalitate este neîntemeiată.
Avocatul Poporului opinează că prevederile de lege
criticate sunt constituționale.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de
neconstituționalitate.
C U R T E A,

examinând actele de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului și Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de
judecătorul-raportor și concluziile procurorului, dispozițiile legale
criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea
nr. 47/1992, reține următoarele:
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,
precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea
nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie
prevederile art. 55 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din
5 iunie 2008. Textele de lege criticate au următorul cuprins:
— Art. 55 alin. (2) și (3): „(2) Prelungirile ulterioare ale
dreptului de ședere temporară se pot acorda dacă străinul
îndeplinește următoarele condiții:
a) activitatea societății comerciale se desfășoară în
conformitate cu planul de afaceri;
b) obiectul activității desfășurate este cel inițial ori o
continuare sau un rezultat al acestuia;
c) deține legal spațiul pentru sediul social;
d) este acționar sau asociat al societății comerciale, cu
atribuții de conducere sau de administrare;
e) investiția este concretizată fie în aport de capital sau
tehnologie în valoare de 70.000 euro, în cazul acționarului, sau
50.000 euro, în cazul asociatului, fie, alternativ, în crearea a cel
puțin 15 locuri de muncă, în cazul acționarului, și 10 în cazul
asociatului. în cazul creării de locuri de muncă, acestea trebuie
să fie încadrate cu persoane angajate cu normă întreagă de
muncă, în condițiile legii;
f) deține mijloace de întreținere în cuantum de cel puțin 700
euro lunar, dacă este acționar, și 500 euro lunar, dacă este
asociat, obținute din activitatea desfășurată pe teritoriul
României.
(3) Dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute în prezentul
articol se face cu următoarele documente:
a) planul de afaceri avizat de Agenția Română pentru
Investiții Străine;
b) documentele care atestă că activitatea se desfășoară în
conformitate cu planul de afaceri;
c) certificatul constatator, din care să rezulte calitatea
solicitantului, denumirea, sediul social și obiectul principal de
activitate al societății comerciale, mențiunile efectuate la
comunicarea instanțelor de judecată, durata de funcționare a
societății comerciale;
d) înscrierile de mențiuni prevăzute de lege, corespunzătoare
modificărilor intervenite cu privire la actul constitutiv al societății
comerciale;
e) certificatul cuprinzând principalii indicatori economicofinanciari emis de instituția competentă, care să cuprindă,
conform bilanțului anual, date referitoare la active imobilizate
total, cifra de afaceri, profitul net sau pierderi;
f) adeverință eliberată de inspectoratul teritorial de muncă,
din care să rezulte numărul persoanelor angajate sau
contractele de muncă înregistrate la această instituție.”
În opinia autorilor excepției de neconstituționalitate,
prevederile de lege criticate contravin dispozițiilor art. 44 din
Constituție și celor ale art. 1 paragraful 1 din Protocolul nr. 1
adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a
libertăților fundamentale, referitoare la protecția dreptului de
proprietate privată.
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Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea
constată că textele de lege criticate au mai format obiect al
controlului de constituționalitate, prin prisma unor critici similare,
iar prin mai multe decizii, excepția a fost respinsă ca
neîntemeiată, pentru argumentele acolo reținute. Spre
exemplificare, pot fi menționate Decizia nr. 290 din 3 martie
2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228
din 7 aprilie 2009, Decizia nr. 219 din 17 februarie 2009,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din

25 martie 2009, Decizia nr. 584 din 20 mai 2008, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 18 iunie 2008,
sau Decizia nr. 341 din 3 aprilie 2007, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 4 mai 2007.
Întrucât nu au fost relevate elemente de noutate care să
justifice reconsiderarea acestei jurisprudențe, soluțiile
pronunțate prin deciziile enumerate și motivarea acestora își
păstrează valabilitatea și în cauza de față.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, ridicată de Weiping Chu, Chen Tingduo, Ye Saijun, Yang Chunxiao și, respectiv,
Zhuang Shuifang în dosarele nr. 3.287/2/2008, nr. 7.504/2/2007, nr. 4.588/2/2008, nr. 983/2/2008 și nr. 7.908/2/2007 ale Curții de
Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 9 iulie 2009.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Valentina Bărbățeanu

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind prelungirea promovării temporare a doamnei Virginia Ștefănică în funcția publică vacantă
de secretar general al Ministerului Mediului
Având în vedere:
— Decizia primului-ministru nr. 205/2009 privind promovarea temporară a doamnei Virginia Ștefănică în funcția publică
de secretar general al Ministerului Mediului;
— solicitarea Ministerului Mediului, transmisă prin Adresa nr. 6.674/2009;
— Avizul favorabil al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1.901.502/2009 pentru prelungirea exercitării cu caracter
temporar (până la data de 30 octombrie 2009) de către doamna Virginia Ștefănică a funcției publice vacante, corespunzătoare
categoriei înalților funcționari publici, de secretar general al Ministerului Mediului,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu
modificările și completările ulterioare, și al art. IV alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2009 privind reglementarea
unor măsuri în domeniul administrației publice,
primul-ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Se aprobă prelungirea promovării temporare a
doamnei Virginia Ștefănică în funcția publică vacantă de secretar

general al Ministerului Mediului până la ocuparea postului prin
concurs, dar nu mai târziu de data de 30 octombrie 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
București, 22 septembrie 2009.
Nr. 610.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTI-DOPING

ORDIN
privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. 48/2009
pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare și sancționare
a contravențiilor prevăzute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea
dopajului în sport
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a
Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 11 alin. (2) și al art. 62—69 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport,
republicată,
președintele Agenției Naționale Anti-Doping emite prezentul ordin.
Art. I. — Anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției
Naționale Anti-Doping nr. 48/2009 pentru aprobarea
formularului-tip al procesului-verbal de constatare și sancționare
a contravențiilor prevăzute de Legea nr. 227/2006 privind
prevenirea și combaterea dopajului în sport, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 2 iunie 2009,

se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă
din prezentul ordin.
Art. II. — Agenția Națională Anti-Doping va duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale Anti-Doping,
Graziela Elena Vâjială
București, 27 august 2009.
Nr. 66.
ANEXĂ
(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 48/2009)

AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTI-DOPING
Municipiul București, bd. Basarabia nr. 37—39,
sectorul 2, tel./fax 021/311.55.41
Seria A.N.A.D. nr. ....................
PROCES-VERBAL

de constatare și sancționare a contravenției,
încheiat astăzi, ziua ............. luna .............. anul ........,
la ..................... din ......................
Subsemnatul/Subsemnații, ......................................................................................................................, în calitate de
agent/agenți constatator/constatatori în cadrul Agenției Naționale Anti-Doping, împuternicit/împuterniciți cu legitimația/legitimațiile
de control seria/seriile .........../........... nr. ............ și nr. .........., în baza prevederilor Legii nr. 227/2006 privind prevenirea
și combaterea dopajului în sport, republicată, și ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în urma controlului efectuat
în ziua de ............................ luna .................... anul .........., ora ............., la ......................................................................., din
localitatea ......................................., str. ................................ nr. ....., bl ......, sc. ....., et. ......, ap. ......., județul/sectorul .........................,
am constatat următoarele*):
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Fapta/Faptele descrisă/descrise mai sus încalcă prevederea/prevederile
art. ...... alin. ....... lit. ........
art. ...... alin. ....... lit. ........
art. ...... alin. ....... lit. ........
art. ....... alin. ........ lit. .......... din Legea nr. 227/2006, republicată, și constituie contravenție/contravenții sancționată/sancționate
de prevederile
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art. ...... alin. ....... lit. .........
art. ...... alin. ....... lit. .........
art. ...... alin. ....... lit. .........
art. ...... alin. ....... lit. ......... din Legea nr. 227/2006, republicată, cu amendă
de la ..................... la .....................
de la ..................... la .....................
de la ..................... la .....................
de la ..................... la .................... .
De săvârșirea acestei/acestor fapte se face vinovat(ă)**):
A. .................................., înmatriculată la oficiul registrului comerțului ............................... sub nr. J......./....../..................,
cod fiscal......................, reprezentată prin domnul/doamna ..................................., în calitate de ..........................,
domiciliat/domiciliată în ......................, str. ................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul .................,
posesor/posesoare al/a BI/CI seria ........... nr. ............................, eliberat/eliberată de ........................... la data de ..................,
CNP ............................., având funcția de ........................ în cadrul persoanei juridice sus-menționate.
B. .........................................., fiul (fiica) lui ..................... și al/a ............................, în vârstă de ........ ani, cu domiciliul în
str. ................................. nr. ..., bl. ......., sc. ......, et. ....., ap. ........., sectorul/județul ..............................., posesor/posesoare al/a
BI/CI seria ........... nr. ............................, eliberat/eliberată de ........................... la data de.................., CNP ................................. .
În cazul în care contravenientul este minor se va menționa numele, prenumele și domiciliul părinților sau ale altor
reprezentanți ori ocrotitori legali ai acestuia
(tata: ...............................................................,
mama: .............................................................,
alt reprezentant sau ocrotitor legal: .......................................................................).
Față de contravențiile constatate se aplică următoarele sancțiuni:
Contravenientul ............................................. se amendează cu:
1) .............. lei, conf. art. .... alin. ....... lit. ......
2) .............. lei, conf. art. ...... alin. ..... lit. ......
3) .............. lei, conf. art. ...... alin. ..... lit. .....
4) .............. lei, conf. art. ...... alin. ..... lit. ..... din Legea nr. 227/2006, republicată, în sumă totală de .............................. lei.
Agent/Agenți constatator/constatatori,
...................................
...................................
...................................

Martor,
...................................

Contravenient***),
...................................
(numele, prenumele
și semnătura contravenientului)

În conformitate cu prevederile art. 68 din Legea nr. 227/2006, republicată, raportat la art. 28 alin. (1) din Ordonanța
Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare,
contravenientul poate achita contravaloarea a jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, aplicate astăzi, în termen
de cel mult 48 de ore de la data înmânării/comunicării procesului-verbal, respectiv suma de ...................... lei. O copie de pe
chitanță, în acest caz, se trimite prin poștă instituției noastre în termen de 48 de ore.
Amenda contravențională aplicată persoanei juridice va fi achitată în termen de 15 zile de la data înmânării sau, după caz,
comunicării către contravenient a prezentului proces-verbal, la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal în a cărei evidență
fiscală se află contravenientul.
Suma amenzii va fi virată astfel:
— ................... lei, reprezentând 35%, în codul de cont 50.01 „Disponibil din fonduri cu destinație specială ale ministerelor
și instituțiilor subordonate” — IBAN: RO89TREZ7025001XXX008920, CF 18018990, deschis pe numele Agenției Naționale
Anti-Doping;
— ................... lei, reprezentând 65%, în codul de cont 20.35.01.01 „Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit
dispozițiilor legale”.
Amenda contravențională aplicată persoanei fizice va fi achitată în termen de 15 zile de la data înmânării sau, după caz,
comunicării către contravenient a prezentului proces-verbal, la casieria unității administrativ-teritoriale sau prin virament în codul
de cont 21.35.02.01 „Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale”, la Trezoreria Statului din cadrul
organului fiscal în a cărei evidență fiscală se află contravenientul.
În situația în care contravenientul nu va achita amenda în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării
procesului-verbal însoțit de înștiințarea de plată, se va proceda la executarea silită a acestuia, în condițiile legii.
Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii
în termen de cel mult 15 zile de la înmânarea/comunicarea acestuia.
Plângerea, împreună cu procesul-verbal, se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.
Alte mențiuni.
Contravenientul a formulat următoarele obiecțiuni cu privire la conținutul actului de constatare***):
1. .................................................................................................................;
2. .................................................................................................................;
3. ................................................................................................................ .
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Prezentul proces-verbal a fost întocmit în 3 exemplare, din care o copie s-a înmânat contravenientului astăzi, ................./va
fi comunicat contravenientului în termen de cel mult o lună de la data aplicării acestuia. Executarea sancțiunii amenzii
contravenționale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenției nu a fost comunicat contravenientului în termen
de o lună de la data aplicării sancțiunii.
Contravenientul nu se află de față/refuză să semneze/nu poate semna.
Nu a fost de față un martor, deoarece ..................................................................... .
Agent/Agenți constatator/constatatori,
...................................
...................................
...................................

Martor,
...................................

Mi s-a înmânat și am primit
o copie a procesului-verbal
astăzi,........................... .
...................................
(numele, prenumele
și semnătura contravenientului)

Martor: Numele și prenumele ................................................................, domiciliat în localitatea .............................................,
str. ......................................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., județul/sectorul ...................., posesor al BI/CI seria ....... nr. ................,
eliberat(ă) de ...................... la data ............................, CNP ........................................, ocupația ............................................. locul
de muncă ........................................
Declar că prezentul proces-verbal nu a fost semnat de contravenient deoarece refuză/nu poate/nu este de față
să semneze.
Semnătura martorului ........................................

Î N Ș T I I N Ț A R E D E P L AT Ă

seria .... nr. ...........
pentru debitorul ..................................................
Numele și prenumele/Denumirea ..................................................................., prenumele părinților, .......................................
și ......................................., cu domiciliul/sediul în localitatea ..................................., str. .................................... nr. ......., bl. ......,
sc. ......, et. ......, ap. ......, județul/sectorul ............................, CNP ............................, posesor al BI/CI seria ....... nr. .................
eliberat(ă) de ....................la data ...................., CUI ...................., înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului ...........................
sub nr. J/....../........./....................., reprezentat de domnul/doamna ..................................................., domiciliat/domiciliată în
localitatea ................................, str. ...................................... nr. ........., bl. .........., sc. ........, et. ......., ap. .........., posesor/posesoare
al/a BI/CI seria ...........nr. ..........................., eliberat(ă) de ........................... la data ......................., CNP .......................................,
în calitate de ............................................................... .
În baza Procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor seria ..... nr. .............., încheiat în ziua de ........,
luna ........, anul .............., la ........................................................................, vă comunicăm prezenta înștiințare de plată pentru
suma de ........................... lei, constituită debit la instituția noastră.
În situația în care nu achitați amenda în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal însoțit de
prezenta înștiințarea de plată, acesta devine titlu executoriu fără nicio altă formalitate și se supune executării silite în condițiile legii.
Prezenta înștiințare de plată vi se comunică pentru opozabilitate împreună cu procesul-verbal în cauză.
Contravenientul nu se află de față/refuză să semneze/nu poate semna.
Se confirmă de martorul:
Numele și prenumele ..........................................................................., domiciliat în localitatea ............................................,
str. .................................................... nr. ......., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap ...., județul/sectorul ............................., posesor al BI/CI
seria ......... nr. ..................., eliberat(ă) de .................. la data ...................., CNP ..........................., ocupația ...........................,
locul de muncă .....................................................
Agenți constatatori,
..............................
..............................
..............................

Martor,
..............................

Contravenient,
..............................
Am primit copia procesului-verbal
și înștiințarea de plată.
Semnătura ....................... data ..................

*) În cazul în care spațiul alocat este insuficient se vor întocmi note de constatare în 3 exemplare, semnate de toate părțile pe fiecare pagină, acestea
constituind anexa și făcând parte integrantă din prezentul proces-verbal.
**) Se va completa „A” pentru persoana juridică sau „B” pentru persoana fizică.
***) Se solicită contravenientului să scrie obiecțiunile în spațiul alocat sau să scrie că nu are obiecțiuni. În caz de refuz al contravenientului, agentul/agenții
constatator/constatatori va/vor menționa în scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerințe.
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AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind modificarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale,
aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
nr. 54/2007
Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. d) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. I. — Codul rețelei pentru Sistemul național de transport
al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității
Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 și 71 bis
din 30 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare,
se modifică după cum urmează:
1. Articolul 111 va avea următorul cuprins:
„Facturare și plată
Art. 111. — (1) Pe durata administrării contractelor de
transport, OST emite în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de
la sfârșitul lunii gaziere și transmite utilizatorului rețelei o factură
aferentă serviciilor de transport prestate pentru luna gazieră
precedentă.
(2) Factura se întocmește pe baza alocărilor finale și va
include, după caz:
a) tariful de transport;
b) tariful de administrare a transferului de gaze naturale;
c) tariful de depășire a capacității rezervate;
d) tariful de nerespectare a nominalizării aprobate;

e) tariful de dezechilibru zilnic;
f) tariful de dezechilibru acumulat;
g) tariful pentru livrare sub nominalizare;
h) tariful pentru livrare sub capacitatea rezervată.
(3) OST are dreptul să emită o factură proforma având în
vedere contravaloarea estimată a serviciilor prestate în luna
respectivă utilizatorului rețelei, până cel târziu în data de 15 a
lunii gaziere.”
2. Anexa nr. 11 „Proceduri de facturare” se abrogă.
Art. II. — Societatea Națională de Transport Gaze Naturale
„TRANSGAZ” — S.A. Mediaș, utilizatorii Sistemului național de
transport al gazelor naturale, producătorii de gaze naturale,
furnizorii de gaze naturale, precum și operatorii sistemelor de
distribuție și ai depozitelor de înmagazinare vor duce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de
resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în
Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Petru Lificiu
București, 10 septembrie 2009.
Nr. 78.
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

ORDIN
privind stabilirea procedurii de efectuare a plății titlurilor executorii având ca obiect
acordarea de drepturi salariale personalului din Ministerul Apărării Naționale
Pentru aplicarea prevederilor art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute
în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar,
în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. i) și ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Apărării Naționale, cu modificările ulterioare,
ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.
Art. 1. — Drepturile de natură salarială stabilite în favoarea
personalului din Ministerul Apărării Naționale, prevăzute prin
hotărâri judecătorești devenite executorii până la data de
31 decembrie 2009, în conformitate cu prevederile Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume
prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de
drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, denumită în
continuare ordonanță, nu includ sumele ce reprezintă cheltuieli
de judecată, despăgubiri, taxe judiciare și altele asemenea.

Art. 2. — Procedura de efectuare a plății drepturilor de natură
salarială, devenite executorii până la 31 decembrie 2009, se
desfășoară cu respectarea prevederilor legale referitoare la
angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor
bugetare.
Art. 3. — Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești
având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială
stabilite în favoarea personalului Ministerului Apărării Naționale,
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devenite executorii până la 31 decembrie 2009, se realizează
potrivit art. 1 alin. (1) și (3) din ordonanță.
Art. 4. — Fondurile publice necesare pentru plata sumelor
aferente tranșelor prevăzute la art. 1 alin. (1) din ordonanță vor
fi alocate de la bugetul de stat pentru anii 2010, 2011 și 2012 și
vor fi cuprinse în bugetul Ministerului Apărării Naționale.
Art. 5. — Prevederile prezentului ordin se aplică de către
toate structurile militare din Ministerul Apărării Naționale ai căror
comandanți/șefi au calitatea de ordonator de credite.
Art. 6. — (1) În termen de 10 zile lucrătoare de la data
publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României,
Partea I, denumită în continuare data publicării, structurile
financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor terțiari de
credite vor transmite datele aferente plății tranșei stabilite potrivit
art. 1 alin. (1) lit. a) din ordonanță, pe categorii de drepturi
recunoscute prin hotărâri judecătorești și pe alineatele
clasificației economice, ordonatorilor de credite care le asigură
finanțarea.
(2) În termen de 17 zile lucrătoare de la data publicării,
structurile financiar-contabile constituite la nivelul ordonatorilor
secundari de credite vor centraliza datele primite de la
ordonatorii terțiari de credite, precum și pe cele reprezentând
necesarul propriu și le vor transmite Direcției financiar-contabile.
(3) În termen de 25 de zile lucrătoare de la data publicării,
Direcția financiar-contabilă va centraliza datele primite de la
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ordonatorii secundari și terțiari de credite din finanțare, precum
și pe cele reprezentând necesarul propriu de fonduri publice și
va propune Ministerului Finanțelor Publice modificările
corespunzătoare pentru proiectul de buget.
Art. 7. — În vederea alocării fondurilor publice necesare
aplicării prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b) și c) din ordonanță,
propunerile ordonatorilor secundari și terțiari de credite se
transmit potrivit calendarului bugetar în anul 2010, respectiv
2011.
Art. 8. — (1) Plata sumelor reprezentând drepturi salariale
prevăzute în titluri executorii se efectuează de structurile militare
care asigură plata drepturilor bănești personalului prevăzut la
art. 2 din prezentul ordin, pe bază de state nominale, altele decât
cele pentru plata soldelor și salariilor, și nu se cumulează cu
drepturile salariale din luna plății.
(2) Sumele prevăzute la alin. (1) vor fi plătite în conturile
indicate de beneficiari.
Art. 9. — Ordonatorii secundari și terțiari de credite din
Ministerul Apărării Naționale au obligația de a angaja și de a
utiliza creditele bugetare necesare aplicării prezentului ordin
numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate, cu
respectarea dispozițiilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele
publice, cu modificările ulterioare.
Art. 10. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul apărării naționale,
Mihai Stănișoară
București, 14 septembrie 2009.
Nr. M.95.

MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

ORDIN
privind cercetarea penală a personalului din structurile Ministerului Administrației și Internelor
Având în vedere prevederile art. 201, 207, 208 și 209 din Codul de procedură penală, ale art. 27 din Legea nr. 218/2002
privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 și 8 din Legea nr. 364/2004
privind organizarea și funcționarea poliției judiciare, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul administrației și internelor, emite următorul ordin:
Art. 1. — În sensul prezentului ordin, prin personal al
Ministerului Administrației și Internelor se înțelege: funcționari
publici, polițiști — funcționari publici cu statut special, cadre
militare în activitate, personal contractual, soldați și gradați
voluntari, care au raporturi de serviciu sau de muncă cu
Ministerul Administrației și Internelor, precum și elevii și studenții
înmatriculați în instituțiile de învățământ proprii.
Art. 2. — Urmărirea penală a faptelor comise de personalul
Ministerului Administrației și Internelor se efectuează de către
procurori, potrivit legii, și de către:
a) organele de cercetare ale poliției judiciare, anume
desemnate prin dispoziție de zi pe unitate;
b) organele de cercetare penală speciale, anume desemnate
prin ordin de zi pe unitate.
Art. 3. — (1) Personalul prevăzut la art. 2 lit. a) se
desemnează, de regulă, din rândul ofițerilor de poliție judiciară
din cadrul Corpului de control al Direcției generale control și
audit intern sau din celelalte structuri de control aparținând
unităților Ministerului Administrației și Internelor.

(2) Persoanele prevăzute la art. 2 lit. b) se desemnează
dintre ofițerii specializați, potrivit dispozițiilor art. 208 alin. (1)
lit. a) și b) din Codul de procedură penală.
Art.4. — (1) Pentru a fi desemnați în condițiile art. 3, ofițerii
trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a) să aibă studii juridice superioare cu diplomă de licență;
b) să aibă funcția sau gradul cel puțin egal cu cel al
persoanei cercetate;
c) să nu fi fost sancționat disciplinar în ultimii 5 ani;
d) să nu se afle în curs de cercetare prealabilă, cercetare ori
în judecata unui consiliu de onoare sau consiliu de judecată;
e) să nu fie învinuit sau inculpat într-o cauză penală;
f) să nu se afle în unul dintre cazurile de incompatibilitate
prevăzute de lege.
(2) Înlocuirea ofițerilor desemnați în condițiile art. 2 se
efectuează pentru cazurile de incompatibilitate prevăzute de lege.
(3) Actul prin care se face desemnarea sau înlocuirea se va
comunica în termen de 3 zile unității de parchet competente care
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asigură supravegherea urmăririi penale ori procurorului ce
efectuează urmărirea penală.
Art. 5. — Anumite acte de cercetare penală privind
săvârșirea infracțiunilor de corupție, a infracțiunilor asimilate
infracțiunilor de corupție ori în legătură directă cu infracțiunile de
corupție, în care este implicat personalul Ministerului
Administrației și Internelor, vor fi efectuate, în condițiile legii, de
către ofițerii de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale
Anticorupție.
Art. 6. — (1) Anumite acte de cercetare penală privind
săvârșirea unor infracțiuni, altele decât cele prevăzute la art. 5,
în care sunt implicate organele de cercetare ale poliției judiciare
vor fi efectuate, în condițiile legii, de către ofițerii de poliție
judiciară anume desemnați în acest scop în condițiile art. 3 alin. (1).
(2) Cercetarea penală a infracțiunilor în care sunt implicați
polițiști, alții decât cei prevăzuți la alin. (1), se efectuează după
cum urmează:
1. de către organele de cercetare ale poliției judiciare din
cadrul Corpului de control al Direcției generale control și audit
intern, pentru:
a) polițiștii numiți în funcții de către ministru, secretarii de stat
și/sau secretarul general;
b) polițiștii numiți în funcție de către directorii generali/
directorii unităților din aparatul central;
c) directorii din cadrul aparatului central și al structurilor/
unităților subordonate Ministerului Administrației și Internelor;
2. de către organele de cercetare ale poliției judiciare din
cadrul compartimentelor de control ale structurilor/unităților
subordonate Ministerului Administrației și Internelor, pentru:

a) polițiștii din competența de numire a șefilor (comandanților)
acestora;
b) alți polițiști, din dispoziția șefilor (comandanților) unității din
care fac parte sau a structurilor ierarhic superioare.
(3) Cercetarea penală a infracțiunilor în care sunt implicați
militari se efectuează de către organele de cercetare ale poliției
judiciare din cadrul Corpului de control al Direcției generale
control și audit intern sau de către organele de cercetare penală
speciale prevăzute la art. 2 lit. b), în condițiile legii.
(4) Cercetarea penală a infracțiunilor în care sunt implicate
alte categorii de personal din cadrul Ministerului Administrației și
Internelor se efectuează de organele de cercetare penală ale
poliției judiciare, potrivit legii.
(5) Actul prin care se face desemnarea se va comunica în
termen de 3 zile unității de parchet competente care asigură
supravegherea urmăririi penale ori procurorului ce efectuează
urmărirea penală.
Art. 7. — Plângerea, denunțul sau procesul-verbal de
sesizare din oficiu, după caz, cu privire la săvârșirea unei
infracțiuni de către personalul Ministerului Administrației și
Internelor se va înregistra la secretariatul unității adresante și
va fi înaintat de îndată unității de parchet competente, în
vederea atribuirii numărului unic.
Art. 8. — Șeful unității din care face parte personalul
Ministerului Administrației și Internelor față de care se
efectuează acte de urmărire penală (inclusiv actele
premergătoare) are obligația să asigure condițiile necesare
bunei desfășurări a cercetării penale.
Art. 9. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica
București, 10 septembrie 2009.
Nr. 216.
MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

ORDIN
pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului internelor și reformei administrative
nr. 681/2008 privind competențele de achiziție a produselor și serviciilor în Ministerul Administrației
și Internelor
În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul administrației și internelor, emite următorul ordin:
Art. I. — Ordinul ministrului internelor și reformei
23. servicii de telefonie mobilă;
administrative nr. 681/2008 privind competențele de achiziție a
24. servicii de telefonie fixă.”
produselor și serviciilor în Ministerul Administrației și Internelor,
2. La anexa nr. 3 „Lista cu produsele a căror specificații
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din
29 decembrie 2008, se modifică și se completează după cum tehnice se avizează de către directorii generali ai direcțiilor
urmează:
generale centrale de specialitate, indiferent de nivelul de
1. La anexa nr. 1 „Lista produselor și serviciilor a căror
achiziție se realizează la nivel centralizat”, la litera D, după competență pentru achiziție”, la litera E punctul V, poziția 2
punctul 21 se introduc trei noi puncte, punctele 22—24, cu se abrogă.
următorul cuprins:
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
„22. servicii de tip Virtual Private Network — VPN, asigurate
României, Partea I.
de la operatorii de telecomunicații autorizați;
Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica
București, 15 septembrie 2009.
Nr. 221.
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MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI LOCUINȚEI

ORDIN
pentru suspendarea desemnării Laboratorului de Protecție Termică și Economie de Energie
aparținând de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor
INCERC București
În baza concluziilor din Procesul-verbal nr. 55 din 31 august 2009 al Comisiei de recunoaștere și desemnare în vederea
notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformității produselor pentru construcții și a organismelor
autorizate să elibereze agremente tehnice europene,
având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) și (5) coroborate cu prevederile art. 13 din Normele metodologice privind
desemnarea laboratoarelor de încercări, precum și a organismelor de certificare și de inspecție care realizează evaluarea
conformității produselor din domeniile reglementate prevăzute de Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor,
republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002, republicată,
în temeiul prevederilor art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Dezvoltării Regionale și Locuinței, cu modificările ulterioare,
ministrul dezvoltării regionale și locuinței emite următorul ordin:
Art. 1. — La data publicării prezentului ordin se suspendă
desemnarea Laboratorului de Protecție Termică și Economie de
Energie aparținând de Institutul Național de CercetareDezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor INCERC
București pentru funcția de laborator de încercări.
Art. 2. — (1) Pe perioada suspendării, Secretariatul
Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții:
a) va stabili, împreună cu laboratorul de încercări prevăzut la
art. 1, în termen de 3 zile de la data publicării prezentului ordin,
măsurile necesare în vederea aplicării prevederilor acestuia;
b) va monitoriza acțiunile laboratorului de încercări prevăzut
la art. 1, în scopul eliminării neconformităților privind valabilitatea
certificatului de acreditare.

(2) Pe perioada suspendării, certificatul de recunoaștere a
laboratorului de încercări prevăzut la art. 1 se păstrează de
Secretariatul Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții.
Art. 3. — La data prezentării de către laboratorul de încercări
prevăzut la art. 1 a certificatului de acreditare aflat în perioada
de valabilitate, Secretariatul Consiliului Tehnic Permanent pentru
Construcții va declanșa procedura de ridicare a suspendării.
Art. 4. — Direcția generală tehnică în construcții,
Secretariatul Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții și
laboratorul de încercări prevăzut la art. 1 vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul dezvoltării regionale și locuinței,
Vasile Blaga
București, 14 septembrie 2009.
Nr. 708.

ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

CIRCULARĂ
privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii
începând cu perioada de aplicare
24 august—23 septembrie 2009
În baza art. 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a
României, în aplicarea prevederilor Regulamentului Băncii Naționale a României
nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările și
completările ulterioare,
în temeiul art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004,
Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României h o t ă r ă ș t e:
Începând cu perioada de aplicare 24 august—23 septembrie 2009, ratele
dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii sunt următoarele:
— 4,09 %/an pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;
— 1,70 %/an pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro;
— 1,29 %/an pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A.
Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
Mugur Constantin Isărescu
București, 16 septembrie 2009.
Nr. 34.
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REPUBLICĂRI
D E C R E T U L - L E G E Nr. 118/1990*)
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice
de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate
în străinătate ori constituite în prizonieri
Art. 1. — (1) Constituie vechime în muncă și se ia în
considerare la stabilirea pensiei și a celorlalte drepturi ce se
acordă, în funcție de vechimea în muncă, timpul cât o persoană,
după data de 6 martie 1945, pe motive politice:
a) a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei
hotărâri judecătorești rămase definitivă sau a fost lipsită de
libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru
infracțiuni politice;
b) a fost privată de libertate în locuri de deținere în baza unor
măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de
represiune;
c) a fost internată în spitale de psihiatrie;
d) a avut stabilit domiciliu obligatoriu;
e) a fost strămutată într-o altă localitate.
(2) De aceleași drepturi beneficiază și persoana care:
a) a fost deportată în străinătate după 23 august 1944;
b) a fost constituită în prizonier de către partea sovietică
după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare,
înainte de această dată, a fost reținută în captivitate după
încheierea armistițiului.
(3) Fiecare an de detenție sau internare pentru situațiile
prevăzute la alin. (1) și (2) se consideră ca vechime în muncă
un an și șase luni.
(4) Perioadele prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) constituie
vechime în muncă, dacă persoanele în cauză fac dovada că nu
au putut să se încadreze în muncă în funcții pentru care aveau
pregătirea profesională.

(5) Se consideră vechime în muncă și perioada în care o
persoană aflată într-una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) nu
s-a putut încadra ca urmare a unei invalidități de gradul I sau II
survenite în timpul în care s-a aflat în acea situație sau, ulterior,
dacă dovedește că aceasta s-a produs din cauza ori în legătură
cu persecuția la care a fost supusă.
(6) Perioadele prevăzute în prezentul articol constituie și
vechime neîntreruptă în muncă și în aceeași unitate și intră în
calculul acestor vechimi.
Art. 2. — (1) Persoanele prevăzute la art. 1, încadrate în
baza unui contract individual de muncă sau a unui raport de
serviciu, pot continua activitatea după îndeplinirea condițiilor de
pensionare pentru limita de vârstă prevăzută de lege, pentru o
perioadă de timp egală cu cea în care persoana respectivă a
fost privată de libertate.
(2) Continuarea activității în condițiile prevăzute la alin. (1)
se face la cerere, cu acordul angajatorului.
Art. 3. — (1) De prevederile art. 1 beneficiază și persoanele
care au decizii de pensionare.
(2) În cazul celor decedați, urmașii acestora au dreptul la
pensie de urmaș în condițiile legii, cu luarea în calcul a
vechimilor stabilite potrivit prezentului decret-lege.
Art. 4. — (1) Persoanele care s-au aflat în situațiile prevăzute
la art. 1 alin. (1) lit. a), b) și e) și alin. (2) au dreptul la o
indemnizație lunară de 200 lei pentru fiecare an de detenție,
strămutare în alte localități, deportare în străinătate sau
prizonierat, indiferent dacă sunt sau nu sunt pensionate.

*) Republicat în temeiul art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2008 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite
în prizonieri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 13 mai 2008, aprobată prin Legea nr. 271/2008, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 768 din 14 noiembrie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.
Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie
1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri a mai fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 18 martie 1998,
iar ulterior a mai fost modificat și completat prin:
— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/1999 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate
din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 22 februarie 1999, aprobată cu completări prin Legea nr. 18/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106
din 10 martie 2000;
— Ordonanța Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 31 august 1999, respinsă
prin Legea nr. 206/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 24 aprilie 2002, abrogată prin Ordonanța Guvernului nr. 7/2001, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 3 august 2001;
— Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere
de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 31 august 1999, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 8 noiembrie 2000;
— Ordonanța Guvernului nr. 119/2000 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din
motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 1 septembrie 2000, respinsă prin Legea nr. 292/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din
11 iunie 2001;
— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 173/2000 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 30 octombrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 563/2001, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 688 din 30 octombrie 2001;
— Legea nr. 232/2006 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 508 din 13 iunie 2006;
— Legea nr. 349/2006 pentru completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 640 din 25 iulie 2006;
— Legea nr. 19/2007 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 33 din 17 ianuarie 2007;
— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit
la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 15 februarie 1008, aprobată prin
Legea nr. 184/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 29 mai 2009.
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(2) Persoanele care s-au aflat în una dintre situațiile
prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) și d) au dreptul la o indemnizație
lunară de 100 lei pentru fiecare an de internare abuzivă în
spitalele de psihiatrie sau de domiciliu obligatoriu, indiferent
dacă sunt sau nu sunt pensionate.
(3) În funcție de evoluția prețurilor și a tarifelor, indemnizațiile
prevăzute la alin. (1) și (2) se actualizează prin hotărâre a
Guvernului, o dată cu indexările aplicate pensiilor și celorlalte
drepturi de asigurări sociale de stat.
Art. 5. — (1) Soțul (soția) celui decedat, din categoria celor
dispăruți sau exterminați în timpul detenției, internați abuziv în
spitale de psihiatrie, deportați, prizonieri sau cărora li s-a stabilit
domiciliu obligatoriu, are dreptul la o indemnizație lunară de
200 lei neimpozabilă, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.
(2) De aceleași drepturi beneficiază soțul (soția) celui
decedat după ieșirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie,
după întoarcerea din strămutare, din deportare, din prizonierat
sau după încetarea măsurii de stabilire a domiciliului obligatoriu,
dacă ulterior nu s-a recăsătorit.
(3) Această indemnizație se indexează prin hotărâre a
Guvernului și se poate cumula cu orice pensie.
(4) Beneficiază de indemnizația prevăzută la alin. (1) și soțul
(soția) celui decedat în condițiile prevăzute la alineatele
precedente și care, din motive de supraviețuire, a fost nevoit
(nevoită) să divorțeze de cel închis, internat abuziv în spitale de
psihiatrie, deportat, prizonier, strămutat sau căruia i s-a stabilit
domiciliu obligatoriu, dacă nu s-a recăsătorit și dacă poate face
dovada că a conviețuit cu victima până la decesul acesteia.
Art. 6. — Persoanele care s-au aflat în una dintre situațiile
prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) nu pot beneficia și de drepturile
prevăzute la art. 5.
Art. 7. — Indemnizațiile lunare acordate în baza prezentului
decret-lege nu afectează plafoanele de venituri în funcție de
care se stabilesc chiriile pentru locuințele din fondul locativ de
stat, bursele pentru elevi și studenți și ajutoarele sociale.
Art. 8. — (1) Persoanele aflate în una dintre situațiile
prevăzute la art. 1 sunt scutite de plata impozitelor și a taxelor
locale.
(2) De asemenea, persoanele aflate în una dintre situațiile
prevăzute la art. 1 vor beneficia de următoarele drepturi:
a) asistență medicală și medicamente, în mod gratuit și
prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cât și pe timpul
spitalizărilor;
b) transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun
aparținând societăților cu capital de stat sau privat (autobuz,
troleibuz, tramvai, metrou); în cazul societăților cu capital privat,
costul abonamentelor de transport se decontează integral de la
bugetul local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază
domiciliază beneficiarul;
c) douăsprezece călătorii gratuite, anual, pe calea ferată
română, cu clasa I, pe toate categoriile de trenuri de persoane,
cu mijloace de transport auto sau cu mijloace de transport
fluviale, după caz, la alegere, folosirea acestora fiind posibilă și
de către însoțitori, membri de familie, în cadrul numărului de
călători stabilit pentru titular;
d) un bilet pe an, gratuit, pentru tratament într-o stațiune
balneoclimaterică;
e) scutire de plata taxelor de abonament pentru radio și
televizor;
f) prioritate la instalarea unui post telefonic, precum și scutire
de plata taxei de abonament;
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g) acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.
(3) De drepturile prevăzute la alin. (1) și (2) beneficiază și
persoanele prevăzute la art. 5.
Art. 9. — Persoanele prevăzute la art. 1 beneficiază de:
a) prioritate la repartizarea de către consiliile locale a unei
locuințe din fondul locativ de stat;
b) prioritate la acordarea, prin unitățile CEC Bank, de credite
avantajoase pentru cumpărarea, construirea sau repararea de
locuințe proprietate personală; acordarea creditului se va face în
condițiile prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996, republicată,
cu modificările și completările ulterioare.
Art. 10. — (1) Dovedirea situațiilor prevăzute la art. 1 se face,
de către persoanele interesate, cu acte oficiale eliberate de
organele competente, iar în cazul în care nu este posibil, prin
orice mijloc de probă prevăzut de lege.
(2) Prevederile art. 1—9 se aplică, după caz, de către
conducerile unităților la care sunt încadrați cei în cauză, de către
direcțiile de muncă și protecție socială sau de către consiliile
locale, pe baza hotărârilor comisiilor pentru aplicarea Decretuluilege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările
ulterioare, emise până la data de 31 iulie 1997.
(3)*) Cererile pentru stabilirea drepturilor titularilor, prevăzute
de prezentul decret-lege, se pot depune la direcțiile generale de
muncă și protecție socială județene, respectiv a municipiului
București, până cel mai târziu la data de 15 martie 2000. După
această dată direcțiile generale de muncă și protecție socială
județene, respectiv a municipiului București, vor primi spre
rezolvare numai cererile depuse de soții, soțiile celor decedați,
prevăzuți la art. 5, și de cetățenii români cu domiciliul în
străinătate, prevăzuți la art. 12.
(4) Organele prevăzute la alin. (3) sunt obligate să se
pronunțe asupra cererilor în termen de 30 de zile, printr-o
decizie motivată.
(5) Împotriva deciziei persoana interesată poate face
contestație potrivit Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 11. — Persoanele care fac dovada, prin hotărâre
judecătorească de constatare, că nu au putut să-și exercite
profesia sau, după caz, ocupația pe perioada în care au fost
persecutate sau urmărite din motive politice beneficiază de
vechime în muncă pe perioada în care s-au aflat în atare
situație.
Art. 12. — (1) Beneficiază de prevederile prezentului
decret-lege și cetățenii români cu domiciliul în străinătate.
(2) Stabilirea și plata acestor drepturi se fac de către direcțiile
de muncă și protecție socială, cu consultarea, după caz, a
filialelor județene ale Asociației Foștilor Deținuți Politici din
România.
(3) Direcțiile de muncă și protecție socială sunt obligate să se
pronunțe asupra cererii de dobândire a drepturilor prevăzute de
prezentul decret-lege, în termen de 30 de zile, printr-o decizie
motivată.
(4) Împotriva deciziei persoana interesată poate face
contestație potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările și
completările ulterioare.
(5) Drepturile persoanelor prevăzute la alin. (1) se plătesc
titularului sau mandatarului desemnat de acesta prin procură
specială pentru încasarea drepturilor respective sau, la cererea
titularului, se depun în contul personal deschis la CEC Bank sau
la o altă instituție bancară cu care Ministerul Muncii, Familiei și
Protecției Sociale a încheiat în acest sens convenție.

*) Art. 8 alin. (3) [prin renumerotare art. 10 alin. (3)] din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, a fost declarat
neconstituțional prin Decizia Curții Constituționale nr. 148/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 20 septembrie 2001.
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Art. 13. — Prevederile prezentului decret-lege nu se aplică
persoanelor condamnate pentru infracțiuni contra umanității sau
celor în cazul cărora s-a dovedit că au desfășurat o activitate
fascistă în cadrul unei organizații sau mișcări de acest fel.
Art. 14. — (1)*) Direcțiile generale de muncă și protecție
socială, atunci când sunt sesizate sau din proprie inițiativă, vor
verifica legalitatea drepturilor acordate beneficiarilor prezentului
decret-lege până la data publicării Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 41/1997,**) în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

(2)*) În cazul în care se constată încălcări ale prevederilor
legale, se va emite decizie de revizuire.
(3) Împotriva deciziei de revizuire emise în condițiile alin. (1)
și (2) persoana interesată poate introduce contestație, în
condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 15. — Drepturile prevăzute în prezentul decret-lege se
acordă de la data de 1 a lunii următoare depunerii cererii.

*) Art. 13 alin. (1) și (2) [prin renumerotare art. 14 alin. (1) și (2)] din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, a fost
declarat neconstituțional prin Decizia Curții Constituționale nr. 55/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 7 august 2000 și prin Decizia
Curții Constituționale nr. 56/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 8 august 2000.
**) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/1997 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 14 iulie 1997.


RECTIFICĂRI
La Hotărârea Camerei Deputaților nr. 41/2009 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 43/2008
pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 21 septembrie 2009, se face următoarea rectificare (care aparține Redacției
„Monitorul Oficial, Partea I”):
— în formula de atestare a legalității, în loc de: „Această lege a fost adoptată ....” se va citi: „Această hotărâre
a fost adoptată .....”.
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