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

S E N AT U L

LEGE
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 87/2010 pentru modificarea și completarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 87 din
29 septembrie 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din
30 septembrie 2010.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PREȘEDINTELE SENATULUI

ROBERTA ALMA ANASTASE

MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 11 martie 2011.
Nr. 14.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 87/2010 pentru modificarea
și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 87/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 10 martie 2011.
Nr. 255.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2010
pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 105 din 22 noiembrie 2010 pentru aprobarea
Programului național de dezvoltare a infrastructurii, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 25 noiembrie
2010, cu următoarele modificări și completări:
1. La articolul 3, după alineatul (3) se introduc două noi
alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:
„(4) Pe baza convențiilor încheiate între ordonatorii de credite
prevăzuți în anexă și beneficiarii finali ai proiectelor (unități
administrativ-teritoriale sau, după caz, Administrația Națională
«Apele Române») aceștia din urmă pun la dispoziție folosința
gratuită ori dau în administrare domeniul public sau privat pe
care se realizează proiectul în vederea realizării investițiilor
prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, asigură pe
cheltuiala lor avizele și autorizațiile legale, participă la urmărirea
bunei realizări a lucrărilor, inclusiv pe faze de execuție, primesc
în custodie, pe măsura realizării acestora și pe răspunderea
executanților, până la data recepției prevăzute la alin. (3), părți
funcționale din proiect sau proiectul în întregul său, asigură pe

cheltuiala lor folosința/operarea provizorie a bunului primit în
custodie, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de
vedere tehnic, precum și întreținerea acestuia.
(5) În vederea asigurării folosinței/operării provizorii a bunului
primit în custodie potrivit alin. (4), autoritățile și instituțiile publice
cu rol de reglementare vor emite custodelui avize/acorduri/
autorizații cu caracter provizoriu, până la recepția finală a
proiectului de investiții, potrivit alin. (3), urmată de transferul
proprietății sau administrării, după caz, către beneficiarul final și
obținerea de către acesta a avizelor/acordurilor/autorizațiilor
definitive.”
2. După articolul 7 se introduce un articol nou, articolul 71,
cu următorul cuprins:
„Art. 71. — Prin legile bugetare pot fi devansate creditele de
angajament și creditele bugetare destinate P.N.D.I., cu condiția
respectării deficitului bugetar stabilit prin strategia fiscalbugetară.”
3. Anexa se înlocuiește cu anexa care face parte
integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din
Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PREȘEDINTELE SENATULUI

ROBERTA ALMA ANASTASE

MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 11 martie 2011.
Nr. 15.

1) Anexa

este reprodusă în facsimil.

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

P R O G R A M U L N A Ț I O N A L D E D E Z V O LTA R E A I N F R A S T R U C T U R I I

ANEXĂ1)
(Anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2010)
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea
Programului național de dezvoltare a infrastructurii
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a
infrastructurii și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 10 martie 2011.
Nr. 256.



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

S E N AT U L

LEGE
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 61/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61 din
30 iunie 2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2009
privind serviciile de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 446 din 1 iulie 2010.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PREȘEDINTELE SENATULUI

ROBERTA ALMA ANASTASE

MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 11 martie 2011.
Nr. 16.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 61/2010 pentru modificarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2009
privind serviciile de plată
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 61/2010 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 113/2009 privind serviciile de plată și se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 10 martie 2011.
Nr. 257.



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

S E N AT U L

LEGE
privind aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 117/2009 pentru aplicarea unor măsuri
privind taxa pe poluare pentru autovehicule
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117 din
29 decembrie 2009 pentru aplicarea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru
autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din
30 decembrie 2009.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PREȘEDINTELE SENATULUI

ROBERTA ALMA ANASTASE

MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 11 martie 2011.
Nr. 17.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 117/2009 pentru aplicarea
unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 117/2009 pentru aplicarea unor măsuri privind taxa pe poluare
pentru autovehicule și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 10 martie 2011.
Nr. 258.


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

S E N AT U L

LEGE
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2010
privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 98 din 3 noiembrie 2010 privind identificarea, desemnarea
și protecția infrastructurilor critice, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2010, cu
următoarele modificări:
1. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Coordonarea națională
Art. 4. – (1) Coordonarea, la nivel național, a activităților
privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor
critice se realizează de către primul-ministru prin consilierul
desemnat.”
2. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Organisme pentru PIC
Art. 5. — (1) La nivelul Guvernului, sub coordonarea
consilierului desemnat potrivit art. 4 alin. (1), se înființează și
funcționează grupul de lucru interinstituțional pentru PIC.”

3. La articolul 7 alineatul (2), litera d) va avea următorul
cuprins:
„d) informează Guvernul, prin consilierul desemnat potrivit
art. 4 alin. (1), asupra stadiului de implementare a actelor
normative în domeniu;”.
4. La articolul 10, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
„(5) În situația în care autoritățile publice responsabile au
motive să creadă că teritoriul național ar putea fi afectat în mod
semnificativ de o potențială ICE situată într-un alt stat membru,
aceasta nefiind însă identificată ca atare de către statul membru
pe teritoriul căruia se află potențiala ICE, informează primulministru, prin consilierul desemnat potrivit art. 4 alin. (1). În urma
deciziei acestuia, Centrul de coordonare a PIC din cadrul M.A.I.
informează Comisia Europeană cu privire la intenția României
de a participa la dezbaterile bilaterale și/sau multilaterale pe
această temă, în vederea solicitării acceptului statului membru
pe al cărui teritoriu se află infrastructura care urmează să fie
desemnată drept ICE.”
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5. La anexa nr. 1, numerele curente 2 și 4 vor avea următorul cuprins:
„Nr.
crt.

Autorități publice responsabile

2.

Ministerul Comunicațiilor și Societății
Informaționale
Ministerul Apărării Naționale
Ministerul Educației, Cercetării,
Tineretului și Sportului
Serviciul de Telecomunicații Speciale
Serviciul de Informații Externe
Serviciul Român de Informații

4.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară
și pentru Siguranța Alimentelor
Ministerul Economiei, Comerțului și
Mediului de Afaceri
Ministerul Educației, Cercetării,
Tineretului și Sportului

Sectorul

Subsectorul

Tehnologia informației
și comunicații

2.1. Sistemele, rețelele și serviciile de comunicații
2.2. Sisteme de prelucrare, procesare și stocare a
datelor, inclusiv a serviciilor publice electronice
2.3. Infrastructuri de securitate informatică
2.4. Sistemele și rețelele de comunicații pentru
cifrul de stat
2.5. Infrastructuri de emisie radio-tv
2.6. Servicii poștale la nivel național

................................................................................................................................................................
Alimentație

4.1. Producția și furnizarea de hrană, asigurarea
securității și siguranței alimentelor”

Art. II. — (1) Pentru încheierea procesului de identificare și desemnare a ICN, prevăzut la art. 14 alin. (1) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice, se instituie un nou termen,
30 iunie 2011.
(2) Pentru desemnarea ICN, prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2010, se
instituie un nou termen, 30 iunie 2011.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din
Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PREȘEDINTELE SENATULUI

ROBERTA ALMA ANASTASE

MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 11 martie 2011.
Nr. 18.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea,
desemnarea și protecția infrastructurilor critice
În temeiul art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României,
republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția
infrastructurilor critice și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 10 martie 2011.
Nr. 259.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1995
privind producția de produse alimentare destinate comercializării
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — Ordonanța Guvernului nr. 42/1995 privind producția de
produse alimentare destinate comercializării, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 686 din 8 octombrie 2008, se abrogă.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PREȘEDINTELE SENATULUI

ROBERTA ALMA ANASTASE

MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 11 martie 2011.
Nr. 19.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii
pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 42/1995
privind producția de produse alimentare destinate comercializării
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru abrogarea Ordonanței Guvernului
nr. 42/1995 privind producția de produse alimentare destinate comercializării și se
dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 10 martie 2011.
Nr. 260.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2000
privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. — Legea nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și
funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din
8 mai 2009, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 4, litera i) se modifică și va avea următorul
cuprins:
„i) informează trimestrial sau ori de câte ori este nevoie pe
Președintele României, pe primul-ministru, conducerile
organelor administrației publice centrale cu atribuții în domeniul
protecției sociale, prefecții și primarii, în legătură cu aspecte ce
privesc riscurile și situația de criză în care se găsesc unele
persoane vârstnice;”.
2. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Președintele și vicepreședinții Consiliului Național al
Persoanelor Vârstnice se aleg de către plen pe o perioadă de
2 ani, dintre membrii prevăzuți la art. 5 lit. b), fără posibilitatea
reînnoirii mandatului de președinte, respectiv de
vicepreședinte.”
3. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 9. — Durata mandatului membrilor Consiliului Național
al Persoanelor Vârstnice este de 2 ani. Mandatul membrilor
poate fi reînnoit, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 7.”
4. La articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Până la data constituirii unui nou Consiliu Național al
Persoanelor Vârstnice, dar nu mai târziu de 45 de zile de la
încetarea mandatului membrilor, consiliul anterior își continuă
activitatea.”
5. La articolul 19, alineatul (5) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(5) Președintele Consiliului Național al Persoanelor
Vârstnice beneficiază de o indemnizație lunară al cărei cuantum
este egal cu salariul mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurărilor sociale de stat, iar vicepreședinții
beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 50% din
indemnizația președintelui. Membrii comisiei permanente
beneficiază de o indemnizație lunară al cărei cuantum este de
30% din indemnizația președintelui.”
6. La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 22. — (1) Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice,
comisia permanentă și comisiile de specialitate își desfășoară

activitatea cu sprijinul secretariatului tehnic, format din
10 persoane, încadrate în muncă în conformitate cu prevederile
Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, cu modificările și completările
ulterioare.”
7. La articolul 24, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Consiliul persoanelor vârstnice prevăzut la alin. (1) se
constituie din toți președinții sau vicepreședinții, în cazuri bine
justificate, ai organizațiilor pensionarilor și persoanelor vârstnice
județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București, cu
personalitate juridică sau care sunt afiliate la una dintre
organizațiile centrale ale pensionarilor cu reprezentant în
Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice.”
8. La articolul 27, partea introductivă și litera b) ale
alineatului (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(2) Fondurile alocate de la bugetul de stat sunt destinate
următoarelor categorii de cheltuieli:
...............................................................................................
b) plata indemnizațiilor membrilor comisiei permanente a
Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, precum și ale
președinților și vicepreședinților consiliilor județene ale
persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului
București;”.
9. La articolul 28, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Sunt exceptate de la obligația îndeplinirii condiției
prevăzute la alin. (2) lit. a) organizațiile centrale reprezentative
ale pensionarilor militari și cele ale veteranilor de război.”
10. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 32. — La expirarea mandatului membrilor Consiliului
Național al Persoanelor Vârstnice, secretariatul tehnic preia
atribuțiile comisiei de pregătire prevăzute la art. 30, pentru
înființarea unui nou consiliu, și se preocupă ca într-o perioadă de
cel mult 30 de zile acesta să fie validat și să aleagă președintele
și vicepreședintele.”
Art. II. — Legea nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea
și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din
8 mai 2009, cu modificările și completările aduse prin prezenta
lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I,
dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din
Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PREȘEDINTELE SENATULUI

ROBERTA ALMA ANASTASE

MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 11 martie 2011.
Nr. 27.
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DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea
Legii nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea
și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea și completarea Legii
nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al
Persoanelor Vârstnice și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 10 martie 2011.
Nr. 268.

Cristina-Gabriela F. Popescu
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