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L E G I  ™ I  D E C R E T E

PARLAMENTUL ROM¬NIEI

C A M E R A  D E P U T A fi I L O R S E N A T U L  

L E G E
pentru aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 45/2006 privind acordarea unor facilit„˛i financiare

produc„torilor agricoli care de˛in suprafe˛e de paji∫ti Ón zona montan„

Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 35/18.I.20072

Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 45
din 16 august 2006 privind acordarea unor facilit„˛i
financiare produc„torilor agricoli care de˛in suprafe˛e de
paji∫ti Ón zona montan„, adoptat„ Ón temeiul art. 1 pct. III.2
din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a
emite ordonan˛e ∫i publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 725 din 24 august 2006, cu
urm„toarele modific„ri ∫i complet„ri:

1. Alineatele (1), (2) ∫i (3) ale articolului 1 vor avea

urm„torul cuprins:

îArt. 1. — (1) Produc„torii agricoli din zona montan„
care de˛in suprafe˛e de paji∫ti beneficiaz„, Ón anii 2006 ∫i
2007, de sprijin direct al statului, denumit Ón continuare
sprijin direct, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, Ón limita sumei
de 50.000 mii lei, Ón cadrul programului «Dezvoltarea
durabil„ a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic ∫i
piscicol, precum ∫i alte programe pe care Ministerul
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale trebuie s„ le
pun„ Ón aplicare».

(2) Beneficiarii sprijinului direct sunt persoane fizice,
persoane juridice, asocia˛ii ale cresc„torilor de cabaline,
bovine, ovine ∫i caprine sau asocia˛ii composesorale,
constituite conform legisla˛iei Ón vigoare, care de˛in Ón
proprietate/arend„/concesiune suprafe˛e de paji∫ti Ón zona
montan„, Ón vederea asigur„rii bazei furajere pentru
animalele din speciile cabaline, bovine, ovine ∫i caprine.

(3) Sprijinul direct se acord„ produc„torilor agricoli
prev„zu˛i la alin. (2) sub form„ de bonuri valorice, al c„ror
model este prev„zut Ón anexa nr. 1, care se utilizeaz„
pentru achizi˛ionarea de semin˛e certificate de leguminoase
∫i graminee, cu excep˛ia semin˛elor de lucern„, pentru
achizi˛ionarea de Óngr„∫„minte chimice, Ón scopul sporirii
fertilit„˛ii solului ∫i produc˛iei vegetale, precum ∫i pentru
efectuarea lucr„rilor de amendare a solului.“

2. La articolul 4, punctele 2 ∫i 3 vor avea urm„torul

cuprins:

î2. Persoanele juridice ∫i/sau asocia˛iile de cresc„tori de
cabaline, bovine, ovine ∫i caprine ∫i/sau asocia˛iile
composesorale de paji∫ti:

a) s„ fac„ dovada de˛inerii Ón proprietate/arend„/
concesiune a unei suprafe˛e de minimum 10 ha de paji∫ti;

b) s„ asigure o Ónc„rc„tur„ minim„ de 1,0 UVM/ha
paji∫te.

3. Pot ob˛ine sprijin direct numai produc„torii agricoli,
cresc„tori de cabaline, bovine, ovine ∫i caprine, care nu
Ónregistreaz„ datorii restante c„tre bugetul de stat ori
bugetul local.“

3. Alineatele (2) ∫i (3) ale articolului 5 vor avea

urm„torul cuprins:

î(2) Cererile solicitan˛ilor sprijinului direct sunt
Ónregistrate de reprezentan˛ii teritoriali ai sucursalelor
jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti ale Agen˛iei, dup„ caz,
Óntr-un registru special pentru eviden˛a beneficiarilor de
sprijin direct pentru paji∫ti ∫i se depun Ónso˛ite de
urm„toarele documente:

a) copie de pe buletinul/cartea de identitate pentru
persoanele fizice sau copie de pe certificatul de
Ónmatriculare ∫i certificatul de Ónregistrare pentru persoanele
juridice;

b) declara˛ie pe propria r„spundere c„ asigur„
Ónc„rc„tura minim„ de 1,0 UVM/ha paji∫te, calculat„
conform coeficientului de transformare Ón UVM de 0,80
pentru bovine/cabaline total ∫i de 0,15 pentru ovine/caprine
total;

c) copie de pe actul de proprietate/adeverin˛a eliberat„
de prim„rie/copie de pe actul de concesionare/arendare a
suprafe˛ei de paji∫te pentru care se solicit„ sprijinul;

d) adeverin˛a prev„zut„ la lit. c) va fi eliberat„ Ón
conformitate cu eviden˛ele din Registrul agricol ∫i va fi
semnat„ de primarul ∫i de secretarul unit„˛ii administrativ-
teritoriale unde este situat„ suprafa˛a de paji∫te pentru care
se solicit„ sprijin;

e) adeverin˛„ eliberat„ de prim„rie, Ón care se va
men˛iona num„rul de animale de˛inute de proprietar,
Ónscrise Ón Registrul agricol, sau alte acte doveditoare din
care s„ rezulte proprietatea asupra animalelor;

f) adeverin˛„ de la direc˛iile generale ale finan˛elor
publice jude˛ene sau a municipiului Bucure∫ti, dup„ caz,
precum ∫i de la consiliile locale, din care s„ rezulte c„ nu
au datorii restante c„tre bugetul de stat ori bugetul local.

(3) Atribuirea bonurilor valorice se face Ón ordinea
depunerii cererilor, Ón limita sumei totale de 50.000 mii lei
alocate din bugetul Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale pentru anii 2006 ∫i 2007, p‚n„ la
utilizarea Ón Óntregime a fondului alocat fiec„rui jude˛
corespunz„tor suprafe˛elor de paji∫ti pe care le de˛ine.“

4. Articolul 10 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 10. — Data limit„ de depunere a documenta˛iilor
Ón vederea acces„rii sprijinului direct reglementat de
prezenta ordonan˛„ este 30 aprilie 2007.“

5. Articolul 14 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 14. — Normele metodologice privind condi˛iile de
acordare a sprijinului direct pentru culturile care se
Ónfiin˛eaz„ ∫i/sau se exploateaz„ Ón anii 2006 ∫i 2007 se
aprob„ prin ordin al ministrului agriculturii, p„durilor ∫i
dezvolt„rii rurale.“



6. Anexele nr. 2, 3 ∫i 4*) vor avea urm„torul cuprins:
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Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.

PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR p. PRE™EDINTELE SENATULUI,
BOGDAN OLTEANU DORU IOAN T√R√CIL√

Bucure∫ti, 9 ianuarie 2007.
Nr. 14.

*) Anexele nr. 2, 3 ∫i 4 sunt reproduse Ón facsimil.



PRE™EDINTELE ROM¬NIEI 

D E C R E T  
privind promulgarea Legii pentru aprobarea

Ordonan˛ei Guvernului nr. 45/2006 privind acordarea 
unor facilit„˛i financiare produc„torilor agricoli 
care de˛in suprafe˛e de paji∫ti Ón zona montan„ 

Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, 

Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „: 

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 45/2006 privind acordarea unor facilit„˛i financiare
produc„torilor agricoli care de˛in suprafe˛e de paji∫ti Ón zona montan„  ∫i se
dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,  Partea I. 

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI 
TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 8 ianuarie 2007. 
Nr. 15. 

�
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI

C A M E R A  D E P U T A fi I L O R S E N A T U L

L E G E

pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor

de concesiune de bunuri proprietate public„

Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.

Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 54 din 28 iunie 2006 privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri proprietate public„,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 569
din 30 iunie 2006, cu urm„toarele modific„ri:

1. La articolul 10, alineatul (2) va avea urm„torul
cuprins:

î(2) Concedentul este obligat ca, Óntr-un termen de
30 de zile de la Ónsu∫irea propunerii de concesionare
formulate de persoana interesat„, s„ procedeze la
Óntocmirea studiului de oportunitate.“

2. La articolul 14, litera a) va avea urm„torul cuprins:

îa) licita˛ia — procedura la care persoana fizic„ sau
juridic„ interesat„ are dreptul de a depune ofert„;“.

3. Articolul 19 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 19. — Persoana interesat„ are dreptul de a
transmite o solicitare de participare la procedura de
atribuire a contractului de concesiune.“

4. La articolul 20, alineatul (1) ∫i litera b) a alineatului (2)
vor avea urm„torul cuprins:

îArt. 20. — (1) Concedentul are obliga˛ia s„ asigure
ob˛inerea documenta˛iei de atribuire de c„tre persoana
interesat„, care Ónainteaz„ o solicitare Ón acest sens.

................................................................................................
b) punerea la dispozi˛ia persoanei interesate care a

Ónaintat o solicitare Ón acest sens a unui exemplar din
documenta˛ia de atribuire, pe suport h‚rtie ∫i/sau pe suport
magnetic.“

5. La articolul 22, alineatul (1) va avea urm„torul
cuprins:

îArt. 22. — (1) Persoana interesat„ are dreptul de a
solicita ∫i de a ob˛ine documenta˛ia de atribuire.“

6. La articolul 23, alineatul (1) va avea urm„torul
cuprins:

îArt. 23. — (1) Persoana interesat„ are dreptul de a
solicita clarific„ri privind documenta˛ia de atribuire.“

7. La articolul 28, alineatul (1) va avea urm„torul
cuprins:

îArt. 28. — (1) Persoana interesat„ are dreptul de a
solicita ∫i de a ob˛ine documenta˛ia de atribuire.“

8. La articolul 29, alineatul (1) va avea urm„torul
cuprins:

îArt. 29. — (1) Persoana interesat„ are dreptul de a
solicita clarific„ri privind documenta˛ia de atribuire.“

9. Articolul 47 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 47. — Persoana care a participat la Óntocmirea
documenta˛iei de atribuire are dreptul de a fi ofertant, dar
numai Ón cazul Ón care implicarea sa Ón elaborarea
documenta˛iei de atribuire nu este de natur„ s„
defavorizeze concuren˛a.“

10. Articolul 64 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 64. — Persoana care consider„ c„ un contract a
fost calificat drept contract de concesiune de bunuri
proprietate public„, cu nerespectarea prevederilor
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 34/2006, aprobat„
cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 337/2006, poate



solicita punctul de vedere al Autorit„˛ii Na˛ionale pentru
Reglementarea ∫i Monitorizarea Achizi˛iilor Publice.“

11. Articolul 69 va avea urm„torul cuprins:

îArt. 69. — Prevederile art. 67 ∫i 68 referitoare la
contraven˛ii se completeaz„ cu dispozi˛iile Ordonan˛ei

Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al

contraven˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin

Legea nr. 180/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile

ulterioare.“
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Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.

PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR PRE™EDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 11 ianuarie 2007.
Nr. 22.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

D E C R E T

privind promulgarea Legii pentru aprobarea 

Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 54/2006 

privind regimul contractelor de concesiune de bunuri

proprietate public„

Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune
de bunuri proprietate public„ ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 10 ianuarie 2007.
Nr. 41.

�

PARLAMENTUL ROM¬NIEI

C A M E R A  D E P U T A fi I L O R S E N A T U L

L E G E
privind respingerea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 66/2006 

pentru modificarea alin. (3) al art. 851 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 51/1998 
privind valorificarea unor active ale statului

Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.

Articol unic. — Se respinge Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 66 din 13 septembrie 2006 pentru
modificarea alin. (3) al art. 851 din Ordonan˛a de urgen˛„ a

Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale
statului, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 782 din 15 septembrie 2006.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.

PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR PRE™EDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 15 ianuarie 2007.
Nr. 29.



PARLAMENTUL ROM¬NIEI

C A M E R A  D E P U T A fi I L O R S E N A T U L

L E G E
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 45/2006 privind unele m„suri 

pentru privatizarea Societ„˛ii Comerciale îOltchim“ — S.A. R‚mnicu V‚lcea

Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.

Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 45 din 21 iunie 2006 privind unele m„suri
pentru privatizarea Societ„˛ii Comerciale îOltchim“ — S.A.
R‚mnicu V‚lcea, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 565 din 29 iunie 2006, cu urm„toarele
modific„ri ∫i complet„ri:

1. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — (1) Se autorizeaz„ Ministerul Economiei ∫i

Comer˛ului, prin Oficiul Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii
Ón Industrie, precum ∫i Autoritatea pentru Valorificarea
Activelor Statului ca, Ón termen de 6 luni de la intrarea Ón
vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonan˛e de
urgen˛„, s„ Óntreprind„ toate procedurile ∫i s„ Óncheie
documentele necesare astfel Ónc‚t Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Statului s„ redevin„ creditor al
societ„˛ii pentru crean˛a convertit„ Ón ac˛iuni Ón temeiul
Hot„r‚rii nr. 8 din 28 noiembrie 2003 a Adun„rii generale
extraordinare a ac˛ionarilor Societ„˛ii Comerciale «Oltchim» —
S.A. R‚mnicu V‚lcea, precum ∫i s„ se procedeze la
majorarea capitalului social al societ„˛ii prin conversia Ón
ac˛iuni, Ón temeiul art. 17 din Legea nr. 137/2002 privind
unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare, a Óntregii crean˛e de˛inute de
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la data
intr„rii Ón vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonan˛e
de urgen˛„, cu acordarea drepturilor de preferin˛„ pentru
ac˛ionarii existen˛i la data intr„rii Ón vigoare a legii de

aprobare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„, conform
dispozi˛iilor art. 211 ∫i 216 din Legea nr. 31/1990 privind
societ„˛ile comerciale, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.

(2) Se va acorda ac˛ionarilor minoritari dreptul de
preferin˛„ astfel Ónc‚t, Ón interval de 60 de zile de la data
public„rii, conform legii, a hot„r‚rii adun„rii generale
extraordinare a ac˛ionarilor societ„˛ii, ace∫tia s„ poat„
realiza subscrieri, la valoarea nominal„ a ac˛iunilor, p‚n„ la
concuren˛a cotelor de˛inute anterior datei de 28 noiembrie
2003. Œn situa˛ia Ón care, Ón„untrul acestei perioade,
ac˛ionarii minoritari nu vor subscrie toate ac˛iunile emise Ón
favoarea lor, ac˛iunile nesubscrise vor fi v‚ndute pe pia˛a
de capital, la valoarea de pia˛„ a acestora, Ón cadrul unei
oferte publice, Óntr-un interval de 60 de zile de la data
expir„rii perioadei de subscriere, Ón condi˛iile Legii
nr. 297/2004 privind pia˛a de capital, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.“

2. Articolul 2 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 2. — Dup„ finalizarea opera˛iunilor prev„zute la

art. 1, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului va
transfera c„tre Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului, prin
Oficiul Participa˛iilor Statului ∫i Privatiz„rii Ón Industrie, toate
ac˛iunile dob‚ndite la Societatea Comercial„ «Oltchim» —
S.A. R‚mnicu V‚lcea, pe baz„ de protocol, Ón termen de
60 de zile de la dob‚ndirea acestora, Ón vederea
administr„rii ∫i v‚nz„rii Ón procesul de privatizare.“

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 35/18.I.20076

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

D E C R E T

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonan˛ei 

de urgen˛„ a Guvernului nr. 66/2006 pentru modificarea 

alin. (3) al art. 851 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului 

nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind respingerea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 66/2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 851 din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor
active ale statului ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 12 ianuarie 2007.
Nr. 53.

´
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3. Dup„ articolul 3 se introduce un nou articol,

articolul 4, cu urm„torul cuprins:

îArt. 4. — M„surile de natura ajutorului de stat
prev„zute de prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ vor fi

notificate Consiliului Concuren˛ei de c„tre ini˛iator/furnizor,
conform reglement„rilor Ón vigoare Ón domeniul ajutorului de
stat, iar ajutorul de stat va fi efectiv acordat numai dup„
autorizarea acestuia de c„tre Consiliul Concuren˛ei.“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.

PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR PRE™EDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 15 ianuarie 2007.
Nr. 30.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

D E C R E T

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei 

de urgen˛„ a Guvernului nr. 45/2006 privind unele m„suri

pentru privatizarea Societ„˛ii Comerciale îOltchim“ — S.A.

R‚mnicu V‚lcea

Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 45/2006 privind unele m„suri pentru privatizarea
Societ„˛ii Comerciale îOltchim“ — S.A. R‚mnicu V‚lcea ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI
TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 12 ianuarie 2007.
Nr. 54.

´

PARLAMENTUL ROM¬NIEI

C A M E R A  D E P U T A fi I L O R S E N A T U L

L E G E

privind reorganizarea ∫i func˛ionarea Academiei Oamenilor de ™tiin˛„ din Rom‚nia

Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispozi˛ii generale

Art. 1. — (1) Academia Oamenilor de ™tiin˛„ din
Rom‚nia este for na˛ional, de consacrare ∫tiin˛ific„, care
reune∫te personalit„˛i reprezentative ale ∫tiin˛ei.

(2) Academia Oamenilor de ™tiin˛„ din Rom‚nia,
denumit„ Ón continuare AOSR, este institu˛ie de interes
public, cu personalitate juridic„ de drept public, autonom„.

(3) AOSR este continuatorul ∫i unicul legatar al
Academiei de ™tiin˛e din Rom‚nia care a func˛ionat Ón
perioada 1936—1948 ∫i al Asocia˛iei Oamenilor de ™tiin˛„
din Rom‚nia, Ónfiin˛at„ prin Hot„r‚rea Consiliului de Mini∫tri
nr. 1.012 din 30 mai 1956, care ∫i-a schimbat titulatura din

Asocia˛ia Oamenilor de ™tiin˛„ din Rom‚nia Ón Academia
Oamenilor de ™tiin˛„ din Rom‚nia prin Hot„r‚rea
judec„toreasc„ din 3 octombrie 1996, adoptat„ de
Judec„toria Sectorului 1 Bucure∫ti.

Art. 2. — Sediul central al AOSR este Ón municipiul
Bucure∫ti, Splaiul Independen˛ei nr. 54, sectorul 5.

Art. 3. — Principalele atribu˛ii ale AOSR sunt:
conceperea, promovarea, dezvoltarea, sprijinirea ∫i
protejarea ∫tiin˛ei sub toate formele, ac˛iunile ∫i metodele
directe, indirecte sau adiacente.

Art. 4. — Œn realizarea atribu˛iilor sale, AOSR
recunoa∫te Academia Rom‚n„ ca cel mai Ónalt for na˛ional
de consacrare ∫tiin˛ific„ ∫i cultural„ ∫i colaboreaz„ cu
academiile de profil de ramur„, cu Ministerul Educa˛iei ∫i
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Cercet„rii, cu institu˛ii ∫i organiza˛ii ∫tiin˛ifice academice, de
cercetare ∫i Ónv„˛„m‚nt, din ˛ar„ ∫i din str„in„tate.

CAPITOLUL II
Organizare ∫i func˛ionare

Art. 5. — (1) AOSR se reorganizeaz„ ∫i func˛ioneaz„
potrivit prevederilor prezentei legi ∫i statutului propriu,
adoptat de adunarea general„ a membrilor, care se aprob„
prin hot„r‚re a Guvernului.

(2) AOSR reune∫te personalit„˛i ∫tiin˛ifice reprezentative,
cu o Ónalt„ ˛inut„ spiritual„ ∫i moral„, care s-au distins prin
rezultatele muncii depuse, inclusiv Ón ceea ce prive∫te
dezvoltarea ∫i promovarea prestigiului institu˛iilor academice,
precum ∫i institu˛ii care, prin activitatea acestora, au
contribuit la dezvoltarea ∫tiin˛ei ∫i crea˛iei intelectuale.

(3) AOSR Óntrune∫te Ón componen˛a sa membri de
onoare, membri titulari, membri coresponden˛i ∫i membri
asocia˛i.

(4) Membrii de onoare sunt cet„˛eni rom‚ni sau str„ini
care s-au remarcat prin realiz„ri Ón domeniul ∫tiin˛ei sau
prin contribu˛ii aduse la dezvoltarea obiectului de activitate
al AOSR ∫i a prestigiului AOSR.

(5) Membrii titulari ∫i coresponden˛i sunt cet„˛eni rom‚ni
ale∫i dintre personalit„˛ile prev„zute la alin. (1). Num„rul
maxim de membri titulari este de 250. 

(6) Membrii asocia˛i sunt acele persoane fizice sau
juridice care prin activitatea ∫tiin˛ific„ realizat„ ori prin
contribu˛ii materiale sus˛in ∫i sprijin„ dezvoltarea obiectului
de activitate al AOSR ∫i a prestigiului AOSR. 

(7) Membrii AOSR nu pot purta titlul de academician. 
Art. 6. — AOSR poate acorda ∫i titlul de membru de

onoare post-mortem unor personalit„˛i marcante ale ∫tiin˛ei. 
Art. 7. — Criteriile ∫i procedurile de alegere a noilor

membri ai AOSR se stabilesc prin statutul propriu. 
Art. 8. — (1) Membrii titulari ai AOSR primesc o

indemniza˛ie lunar„ brut„ Ón valoare de 2.000 lei dac„
ace∫tia nu sunt beneficiarii unei alte indemniza˛ii
academice. Membrii de onoare pot  primi o indemniza˛ie
de merit prin hot„r‚rea adun„rii generale. 

(2) Membrii prezidiului AOSR, precum ∫i membrii
consiliului onorific beneficiaz„ de o indemniza˛ie lunar„
majorat„ cu 20%. 

(3) Indemniza˛iile lunare se indexeaz„ anual cu rata
infla˛iei comunicat„ de Institutul Na˛ional de Statistic„
pentru anul anterior celui Ón care se face plata drepturilor
∫i se iau Ón calculul pensiei de stat. 

(4) Membrii titulari ai AOSR care sunt ∫i membri ai altor
academii opteaz„ pentru o singur„ indemniza˛ie. 

(5) So˛ul supravie˛uitor, precum ∫i copiii minori, urma∫i
ai  membrilor titulari ai AOSR, beneficiaz„ lunar de un
sprijin material neimpozabil, conform Legii nr. 86/1998
privind acordarea unui sprijin material pentru so˛ul
supravie˛uitor ∫i pentru urma∫ii membrilor Academiei
Rom‚ne. 

(6) Membrii titulari ai AOSR primesc drepturile legale
pentru deplas„rile Ón interesul AOSR, Ón ˛ar„ sau Ón
str„in„tate. 

Art. 9. — (1) Pentru buna desf„∫urare a activit„˛ii
AOSR, Ón structura acesteia se organizeaz„ sec˛ii ∫tiin˛ifice
de specialitate ∫i filiale teritoriale, potrivit statutului propriu. 

(2) AOSR poate Ónfiin˛a filiale Ón afara ˛„rii ∫i poate fi
membru al unor organisme ∫i organiza˛ii ∫tiin˛ifice din alte
˛„ri sau interna˛ionale. 

(3) Œn subordinea AOSR func˛ioneaz„, ca unit„˛i cu
personalitate juridic„, filiale teritoriale, organizate Ón
principalele centre ∫tiin˛ifice ∫i culturale ale ˛„rii, precum ∫i
institute ∫i centre de cercetare ∫tiin˛ific„. Organizarea ∫i
func˛ionarea filialelor teritoriale ∫i ale institutelor/centrelor se
stabilesc prin statut. 

CAPITOLUL III 

Conducerea AOSR 

Art. 10. — Conducerea activit„˛ii AOSR se asigur„ de
adunarea general„, consiliul ∫tiin˛ific, prezidiul AOSR ∫i
pre∫edinte. 

Art. 11. — (1) Adunarea general„ este forul suprem de
activitate al AOSR ∫i este alc„tuit„ din  membri titulari,
membri coresponden˛i ∫i membri de onoare. La adunarea
general„ particip„ ∫i directorii generali ai institu˛iilor
∫tiin˛ifice, precum ∫i ai altor institu˛ii subordonate AOSR. 

(2) Adunarea general„ are urm„toarele atribu˛ii
principale: 

a) adopt„ statutul AOSR, modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare ale acestuia, care se supun aprob„rii Guvernului
Rom‚niei, prin hot„r‚re; 

b) aprob„ darea de seam„ ∫i bugetul anual al AOSR,
precum ∫i programele de activitate ∫tiin˛ific„ anual„ ∫i de
perspectiv„; 

c) aprob„ alegerea membrilor AOSR valida˛i de prezidiul
AOSR, la propunerea consiliului onorific; 

d) alege pre∫edintele, vicepre∫edin˛ii ∫i secretarul
∫tiin˛ific dintre membri titulari, Ón conformitate cu prevederile
statutului. Mandatul ale∫ilor este de 4 ani, put‚nd fi reale∫i
o singur„ dat„, cu excep˛ia secretarului ∫tiin˛ific, al c„rui
num„r de mandate nu este limitat.

(3) Adunarea general„ se Óntrune∫te Ón sesiuni ordinare
o dat„ pe an ∫i ori de c‚te ori este necesar, la solicitarea
pre∫edintelui AOSR, a consiliului ∫tiin˛ific sau a dou„ treimi
din num„rul membrilor AOSR.

(4) Adunarea general„ este legal constituit„ Ón prezen˛a
a dou„ treimi din num„rul membrilor s„i ∫i adopt„ hot„r‚ri
valabile cu votul majorit„˛ii simple a membrilor AOSR
prezen˛i. Dac„ la prima convocare nu este Óntrunit
cvorumul legal de dou„ treimi din num„rul de membri ai
AOSR, Ón termen de 30 de zile se convoac„ o nou„
adunare general„, care se consider„ legal constituit„ cu
num„rul membrilor prezen˛i.

(5) Adunarea general„ hot„r„∫te asupra modalit„˛ii de
vot. Œn ceea ce prive∫te alegerea membrilor conducerii
AOSR, aceasta se face Ón adunarea general„, prin vot
secret.

Art. 12. — (1) Consiliul ∫tiin˛ific asigur„ conducerea
AOSR Óntre sesiunile adun„rii generale.

(2) Consiliul ∫tiin˛ific este alc„tuit din membrii prezidiului,
pre∫edin˛ii sec˛iilor ∫tiin˛ifice ∫i pre∫edin˛ii filialelor.

(3) Consiliul ∫tiin˛ific se Óntrune∫te semestrial ∫i ori de
c‚te ori este necesar ∫i se convoac„ de c„tre pre∫edintele
AOSR, de prezidiul AOSR sau de dou„ treimi din num„rul
membrilor s„i.



Art. 13. — (1) Prezidiul AOSR asigur„ conducerea
operativ„ ∫i este constituit din pre∫edinte, vicepre∫edin˛i ∫i
secretarul ∫tiin˛ific.

(2) Prezidiul AOSR se Óntrune∫te lunar sau ori de c‚te
ori este necesar ∫i se convoac„ de pre∫edintele AOSR
sau de un num„r de dou„ treimi din num„rul membrilor
s„i.

Art. 14. — (1) Pre∫edintele AOSR reprezint„ AOSR Ón
rela˛iile cu ter˛e persoane fizice sau juridice ∫i este
ordonator principal de credite.

(2) Pre∫edintele AOSR este pre∫edintele consiliului
∫tiin˛ific ∫i al prezidiului AOSR ∫i conduce lucr„rile adun„rii
generale ∫i ale structurilor AOSR la care particip„.

(3) Œn exercitarea atribu˛iilor sale, pre∫edintele AOSR
emite decizii.

(4) Œn cazul Ón care pre∫edintele AOSR nu Ó∫i poate
exercita prerogativele pe o perioad„ mai mare de 30 de
zile, el va fi Ónlocuit de unul dintre vicepre∫edin˛i,
desemnat, dup„ caz, de c„tre pre∫edinte sau de c„tre
prezidiul AOSR.

Art. 15. — La nivelul pre∫edintelui AOSR func˛ioneaz„
un consiliu onorific, structur„ consultativ„ alc„tuit„ conform
statutului, menit„ s„ vegheze la stabilitatea ∫i continuitatea
activit„˛ii AOSR.

Art. 16. — (1) Vicepre∫edin˛ii AOSR Óndeplinesc
atribu˛iile specifice coordon„rii sec˛iilor ∫tiin˛ifice, filialelor,
rela˛iilor externe, precum ∫i alte atribu˛ii stabilite de
pre∫edintele AOSR ∫i cele stabilite prin Statutul AOSR.

(2) Secretarul ∫tiin˛ific asigur„, prin aparatul de lucru la
nivel central, realizarea leg„turilor func˛ionale Óntre sec˛iile
∫tiin˛ifice, Óntre acestea ∫i filialele teritoriale, precum ∫i cele
cu ter˛e persoane ∫i Óndepline∫te atribu˛iunile Óncredin˛ate
de pre∫edintele AOSR ∫i cele stabilite prin Statutul AOSR.

Art. 17. — Mandatul pre∫edintelui AOSR, al
vicepre∫edin˛ilor ∫i al secretarului ∫tiin˛ific Ónceteaz„ la
expirarea duratei pentru care au fost ale∫i sau prin
hot„r‚rea adun„rii generale a AOSR, dac„ ace∫tia sunt Ón
imposibilitatea de a-∫i Óndeplini atribu˛iile sau Ó∫i depun
demisia.

Art. 18. — Atribu˛iile specifice ale AOSR, ale consiliului
∫tiin˛ific, ale prezidiului AOSR, ale pre∫edintelui AOSR, ale
consiliului onorific ∫i modul de lucru al acestora se
stabilesc prin Statutul AOSR.

CAPITOLUL IV

Aparatul de lucru al AOSR ∫i al unit„˛ilor din subordine

Art. 19. — (1) AOSR are un aparat de lucru la nivel
central ∫i la nivelul filialelor teritoriale.

(2) Structura organizatoric„ a aparatului de lucru la nivel
central ∫i la nivelul filialelor, precum ∫i statele de func˛ii se

aprob„ prin hot„r‚re a Guvernului, la propunerea prezidiului
AOSR.

(3) Angajarea, Óncetarea raporturilor de serviciu ∫i
salarizarea personalului de la nivel central ∫i din filialele
teritoriale se fac Ón conformitate cu dispozi˛iile legale
aplicate personalului bugetar ∫i se aprob„ de c„tre
pre∫edintele AOSR, la propunerea secretarului ∫tiin˛ific.

CAPITOLUL V

Finan˛area ∫i patrimoniul AOSR

Art. 20. — (1) Fondurile necesare func˛ion„rii AOSR,
conform prezentei legi ∫i statutului propriu, se asigur„ de la
bugetul de stat ∫i din venituri proprii.

(2) AOSR poate fi sprijinit„ prin dona˛ii, sponsoriz„ri ∫i
prin alte bunuri, conform legii, pe baza aprob„rii prezidiului
AOSR.

(3) Patrimoniul AOSR este alc„tuit din:

a) bunuri mobile ∫i imobile;

b) bunuri mobile ∫i imobile, proprietate public„ sau
privat„ a statului ori a unit„˛ilor administrativ-teritoriale,
atribuite Ón administrare sau Ón folosin˛„ Ón condi˛iile legii;

c) alte bunuri dob‚ndite potrivit legii.

Art. 21. — (1) AOSR are Ón dotare un parc auto
propriu.

(2) Num„rul maxim de autovehicule necesare bunei
func˛ion„ri a structurilor AOSR ∫i consumul lunar de
carburan˛i se stabilesc prin statutul propriu, potrivit
Ordonan˛ei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autorit„˛ile ∫i institu˛iile
publice, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 247/2002, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.

CAPITOLUL VI

Dispozi˛ii finale

Art. 22. — (1) Sintagma Academia Oamenilor de ™tiin˛„
din Rom‚nia nu poate fi folosit„ de nicio alt„ institu˛ie
public„ sau privat„ Ón cuprinsul denumirii acesteia.

(2) Sigla AOSR este cea sub care a func˛ionat
Academia de ™tiin˛e din Rom‚nia Ón perioada 1936—1948
∫i va fi redat„ grafic Ón Statutul AOSR.

Art. 23. — Œn termen de 60 de zile de la intrarea Ón
vigoare a prezentei legi, adunarea general„ a AOSR va
adopta ∫i va supune aprob„rii Guvernului Rom‚niei statutul
propriu.
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Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.

PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR PRE™EDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 15 ianuarie 2007.
Nr. 31.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

D E C R E T

pentru promulgarea Legii privind reorganizarea 

∫i func˛ionarea Academiei Oamenilor de ™tiin˛„ din Rom‚nia

Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind reorganizarea ∫i
func˛ionarea Academiei Oamenilor de ™tiin˛„ din Rom‚nia ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 12 ianuarie 2007.
Nr. 55.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI 

D E C R E T

privind Ónaintarea Ón gradul urm„tor a unui general 

Ón retragere din Ministerul Ap„r„rii

Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a fi„rii, ale Legii nr. 80/1995
privind statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a fi„rii nr. 182 din
21 decembrie 2006,

av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii,

Pre∫edintele  Rom‚niei d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul general-maior cu dou„ stele, Ón retragere,
Chitacu Mihail Anton se Ónainteaz„ Ón gradul de general-locotenent cu trei
stele, Ón retragere.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 9 ianuarie 2007.
Nr. 29.



ORDONANfiE ™I  HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

O R D O N A N fi √
pentru abrogarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 86/2002 

privind Ónfiin˛area Ghi∫eului unic Ón punctele de trecere a frontierei de stat a Rom‚niei

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 502/2006 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonan˛e,

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„. 
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Art. 1. — Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 86/2002 privind Ónfiin˛area Ghi∫eului unic Ón punctele de
trecere a frontierei de stat a Rom‚niei, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 450 din 26 iunie

2002, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 599/2002, cu
modific„rile ulterioare, se abrog„.

Art. 2. — Prezenta ordonan˛„ intr„ Ón vigoare la 3 zile de
la data public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRIM-MINISTRU
C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat
Ministrul integr„rii europene,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul finan˛elor publice,
C„t„lin Doica,

secretar de stat

Bucure∫ti, 17 ianuarie 2007.
Nr. 2.

GUVERNUL ROM¬NIEI

H O T √ R ¬ R E

privind acordarea unui ajutor

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 1 din Ordonan˛a Guvernului nr. 28/2003 privind
trimiterea bolnavilor pentru tratament Ón str„in„tate, aprobat„ prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1) lit. h) ∫i alin. (2)
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 118/1999 privind Ónfiin˛area ∫i utilizarea Fondului na˛ional de solidaritate,
aprobat„ cu  modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 366/2001, ∫i al Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 32/2001
pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 374/2001, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, 

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

Art. 1. — (1) Se aprob„ acordarea unui ajutor Ón sum„
de 80.000 euro pentru efectuarea tratamentului chirurgical
Ón str„in„tate doamnei Mihu Ioana Alexandra, Ón v‚rst„ de
24 de ani, din municipiul Sibiu, str. Nicolae Titulescu
nr. 11, jude˛ul Sibiu.

(2) Suma prev„zut„ la alin. (1) se suport„ din bugetul
de stat dup„ cum urmeaz„: 

a) Ministerul S„n„t„ įi Publice va aloca suma de 50.000 euro;
b) Ministerul Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei va

aloca suma de 30.000 euro.
(3) Ajutorul se acord„ Ón lei ∫i se suport„ at‚t din

bugetul Ministerului S„n„t„˛ii Publice, prin Autoritatea de
S„n„tate Public„ a Jude˛ului Sibiu, c‚t ∫i din bugetul

Ministerului Muncii, Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei, prin
Direc˛ia de Munc„, Solidaritate Social„ ∫i Familie a
Jude˛ului Sibiu, la cursul de schimb valutar al B„ncii
Na˛ionale a Rom‚niei din ziua lucr„toare precedent„
efectu„rii deschiderii de credite bugetare.

(4) Suma aprobat„ din bugetul Ministerului Muncii,
Solidarit„˛ii Sociale ∫i Familiei pentru efectuarea
tratamentului chirurgical Ón str„in„tate va fi transferat„ de
c„tre Direc˛ia de Munc„, Solidaritate Social„ ∫i Familie a
Jude˛ului Sibiu c„tre Autoritatea de S„n„tate Public„ a
Jude˛ului Sibiu, la solicitarea acesteia.



Art. 2. — Fundamentarea sumei solicitate ∫i justificarea
celei utilizate pentru efectuarea tratamentului chirurgical Ón
str„in„tate revin Ministerului S„n„t„˛ii Publice, prin

Autoritatea de S„n„tate Public„ a Jude˛ului Sibiu, care va
efectua plata ∫i va certifica documentele financiar-contabile
prezentate de furnizorul de servicii medicale din str„in„tate.
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PRIM-MINISTRU
C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu

p. Ministrul finan˛elor publice,
C„t„lin Doica,
secretar de stat

Bucure∫ti, 17 ianuarie 2007.
Nr. 32.

GUVERNUL ROM¬NIEI

H O T √ R ¬ R E

privind finan˛area proiectului îReprezentantul special al Guvernului Rom‚niei“ 

din fondurile pentru promovarea imaginii externe a Rom‚niei pe anul 2007

Av‚nd Ón vedere prevederile art. III alin. (11) lit. e) ∫i k) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 163/2001
privind reglementarea unor m„suri financiare, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 364/2002, precum ∫i ale
Hot„r‚rii nr. 1/2007 a Consiliului interministerial pentru imagine extern„,

Ón temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, 

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

Art. 1. — Se aprob„ finan˛area Ón anul 2007 a
proiectului îReprezentantul special al Guvernului Rom‚niei“,
Ón continuarea proiectului îReprezentantul special al
Guvernului Rom‚niei pe probleme de integrare, cooperare
∫i dezvoltare durabil„“.

Art. 2. — Finan˛area Ón anul 2007 a proiectului prev„zut
la art. 1 se asigur„ prin suplimentarea bugetului Ministerului
Afacerilor Externe cu suma de 720.000 lei ∫i diminuarea
corespunz„toare a bugetului Secretariatului General al
Guvernului pe anul 2007 de la capitolul 5401 îAlte servicii
publice generale“, subcapitolul 5401.01 îPrograme de
informare ∫i prezentare a imaginii Rom‚niei“, titlul 55 îAlte
transferuri“.

Art. 3. — Cu sumele r„mase neutilizate se diminueaz„
bugetul pe anul 2007 al Ministerului Afacerilor Externe ∫i
se suplimenteaz„ bugetul pe anul 2007 al Secretariatului
General al Guvernului la capitolul 5401 îAlte servicii publice
generale“, subcapitolul 5401.01 îPrograme de informare ∫i
prezentare a imaginii Rom‚niei“, titlul 55 îAlte transferuri“,
p‚n„ la data de 10 decembrie 2007.

Art. 4. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„, la propunerea ordonatorilor principali de credite,
modific„rile ce rezult„ din aplicarea prevederilor prezentei
hot„r‚ri Ón bugetele Secretariatului General al Guvernului ∫i
Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2007.

PRIM-MINISTRU
C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Contrasemneaz„:
p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,
secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru coordonarea 
Secretariatului General al Guvernului,

Victor Giosan,
secretar de stat

p. Ministrul finan˛elor publice,
C„t„lin Doica,
secretar de stat

Bucure∫ti, 17 ianuarie 2007.
Nr. 33.



GUVERNUL ROM¬NIEI

H O T √ R ¬ R E
privind modificarea ∫i completarea anexei

la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.811/2006 
pentru aprobarea redistribuirii pe autorit„˛i 

∫i institu˛ii publice a consilierilor pentru afaceri europene

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

Articol unic. — Anexa la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.811/2006 pentru
aprobarea redistribuirii pe autorit„˛i ∫i institu˛ii publice a consilierilor pentru
afaceri europene, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 12
din 8 ianuarie 2007, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:

1. Pozi˛ia nr. 11 îMinisterul Integr„rii Europene“ va avea urm„torul
cuprins:

î11. Ministerul Integr„rii Europene 62“

2. Pozi˛ia nr. 18 îConsiliul Superior al Magistraturii“ va avea
urm„torul cuprins:

î18. Consiliul Superior al Magistraturii 5“

3. Dup„ pozi˛ia nr. 27 se introduce o nou„ pozi˛ie, pozi˛ia nr. 28
îDepartamentul pentru Afaceri Europene“, cu urm„torul cuprins:

î28. Departamentul pentru Afaceri Europene 33“

PRIM-MINISTRU
C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Contrasemneaz„:
Ministrul integr„rii europene,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale 
∫i familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finan˛elor publice,
C„t„lin Doica,
secretar de stat

Bucure∫ti, 17 ianuarie 2007.
Nr. 34.
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A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A fi I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E
MINISTERUL ADMINISTRAfiIEI ™I INTERNELOR

O R D I N

privind modificarea Ordinului ministrului administra˛iei ∫i internelor nr. 585/2005 

pentru aprobarea unor m„suri privind organizarea ∫i func˛ionarea Comisiei de recunoa∫tere 

a organismelor pentru atestarea conformit„˛ii produselor pentru construc˛ii cu rol Ón satisfacerea

cerin˛ei securitate la incendiu

Œn conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 63/2003 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 604/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

ministrul administra˛iei ∫i internelor emite prezentul ordin.

Art. I. — Ordinul ministrului administra˛iei ∫i internelor
nr. 585/2005 pentru aprobarea unor m„suri privind
organizarea ∫i func˛ionarea Comisiei de recunoa∫tere a
organismelor pentru atestarea conformit„˛ii produselor

pentru construc˛ii cu rol Ón satisfacerea cerin˛ei securitate la
incendiu, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 332 din 20 aprilie 2005, se modific„ dup„ cum
urmeaz„:



1. Articolul 3 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — Componen˛a nominal„ a Comisiei de

recunoa∫tere se stabile∫te prin ordin al ministrului
administra˛iei ∫i internelor.“

2. Articolul 2 din anexa nr. 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 2. — (1) Structura Comisiei de recunoa∫tere este

urm„toarea:
a) pre∫edinte — secretarul de stat care coordoneaz„

domeniul integrare european„ ∫i rela˛ii interna˛ionale;
b) vicepre∫edinte — inspectorul general al

Inspectoratului General pentru Situa˛ii de Urgen˛„;
c) membri:
— directorul general adjunct al Direc˛iei generale

integrare european„ ∫i rela˛ii interna˛ionale; 

— ∫eful Direc˛iei pompieri din cadrul Inspectoratului
General pentru Situa˛ii de Urgen˛„; 

— ∫eful Serviciului de coordonare a cercet„rii ∫tiin˛ifice
∫i dezvoltare din cadrul Direc˛iei de management logistic.

(2) Secretariatul Comisiei de recunoa∫tere este asigurat
de ∫eful Serviciului pentru supravegherea pie˛ei ∫i
desemnarea organismelor pentru evaluarea conformit„˛ii din
cadrul Inspectoratului General pentru Situa˛ii de Urgen˛„.“

Art. II. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin,
anexa nr. 2 la Ordinul ministrului administra˛iei ∫i internelor
nr. 585/2005 se abrog„.

Art. III. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
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p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 9 ianuarie 2007.
Nr. 105.

MINISTERUL ADMINISTRAfiIEI ™I INTERNELOR

O R D I N
pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale ∫i operatorilor economici
care au obliga˛ia de a angaja cel pu˛in un cadru tehnic sau personal de specialitate 

cu atribu˛ii Ón domeniul ap„r„rii Ómpotriva incendiilor

Œn conformitate cu prevederile art 12 alin. (2) ∫i ale art. 17 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 307/2006 privind
ap„rarea Ómpotriva incendiilor,

Ón temeiul dispozi˛iilor art. 9 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 604/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

ministrul administra˛iei ∫i internelor emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprob„ Criteriile de stabilire a consiliilor
locale ∫i operatorilor economici care au obliga˛ia de a
angaja cel pu˛in un cadru tehnic sau personal de
specialitate cu atribu˛ii Ón domeniul ap„r„rii Ómpotriva

incendiilor, prev„zute Ón anexa care face parte integrant„
din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare Ón termen de
180 de zile de la data public„rii.

p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 9 ianuarie 2007.
Nr. 106.

ANEX√ 
C R I T E R I I L E  

de stabilire a consiliilor locale ∫i operatorilor economici care au obliga˛ia de a angaja cel pu˛in un cadru tehnic 
sau personal de specialitate cu atribu˛ii Ón domeniul ap„r„rii Ómpotriva incendiilor 

Art. 1. — Operatorii economici au obliga˛ia s„ angajeze
cel pu˛in un cadru tehnic sau personal de specialitate cu
atribu˛ii Ón domeniul ap„r„rii Ómpotriva incendiilor, dac„
Óndeplinesc unul dintre urm„toarele criterii: 

a) de˛in sau Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón: 
1. cl„diri civile din categoriile de importan˛„ excep˛ional„

∫i deosebit„ (A/B), Óncadrate conform reglement„rilor
tehnice specifice, indiferent de aria construit„, regimul de
Ón„l˛ime sau destina˛ie; 

2. cl„diri pentru comer˛ cu suprafa˛a desf„∫urat„ mai
mare de 1.000 m2; 

3. structuri de primire turistic„ cu func˛iuni de cazare de
tipul: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri,
minihoteluri, bungalow-uri, cabane turistice, sate de vacan˛„,
pensiuni turistice, pensiuni agroturistice ∫i altele similare,

inclusiv unit„˛ile de alimenta˛ie din incinta acestora, cu
peste 200 de locuri la nivelul operatorului economic; 

4. cl„diri sau spa˛ii amenajate Ón cl„diri, av‚nd destina˛ia
de Óngrijire a s„n„t„˛ii, cu peste 100 de paturi; 

5. teatre, cu peste 200 de locuri; 
6. s„li de sport, s„li de spectacol, cl„diri pentru activit„˛i

sportive cu peste 600 de locuri; 
b) desf„∫oar„ activit„˛i Ón construc˛ii ∫i instala˛ii cu risc

mediu ∫i mare de incendiu, definit conform reglement„rilor
tehnice specifice ∫i au peste 50 de angaja˛i. 

Art. 2. — Au obliga˛ia s„ angajeze cel pu˛in un cadru
tehnic sau personal de specialitate cu atribu˛ii Ón domeniul
ap„r„rii Ómpotriva incendiilor: 

a) consiliile locale ale municipiilor/sectoarelor municipiului
Bucure∫ti — un cadru tehnic la 150.000 de locuitori; 



b) consiliile locale ale ora∫elor/comunelor cu peste
5.000 de locuitori. 

Art. 3. — Operatorii economici ∫i consiliile locale care
nu se Óncadreaz„ Ón criteriile prev„zute la art. 1 sau 2 au

obliga˛ia s„ desemneze, Ón condi˛iile legii, persoane care
s„ Óndeplineasc„ prin cumul atribu˛iile privind ap„rarea
Ómpotriva incendiilor ori s„ Óncheie contract cu persoane
fizice sau juridice autorizate conform legii.
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ACTE ALE OFICIULUI ROM¬N PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
OFICIUL ROM¬N PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

D E C I Z I E
pentru publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, a Protocolului av‚nd drept obiect

Metodologia privind comunicarea public„ a operelor muzicale prin proiec˛ia public„ a operelor
cinematografice 

Av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 1312 alin. (2) ∫i ale art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de
autor ∫i drepturile conexe, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale Deciziei directorului general al Oficiului
Rom‚n pentru Drepturile de Autor nr. 240/2006 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind
comunicarea public„ a operelor muzicale prin proiec˛ia public„ a operelor cinematografice, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 692 din 14 august 2006,

˛in‚nd cont de Referatul nr. SG/5.700 din 27 decembrie 2006 al Direc˛iei registre, gestiune colectiv„ ∫i rela˛ii publice, 
Ón baza prevederilor art. 6 alin. (1) ∫i ale art. 7 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea,

func˛ionarea, structura personalului ∫i dot„rile necesare Óndeplinirii atribu˛iilor Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor emite urm„toarea decizie:

Art. 1. — Se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, Protocolul av‚nd drept obiect Metodologia privind
comunicarea public„ a operelor muzicale prin proiec˛ia
public„ a operelor cinematografice, Óncheiat Óntre organismul
de gestiune colectiv„ Uniunea Compozitorilor ∫i
Muzicologilor din Rom‚nia — Asocia˛ia pentru Drepturi de
Autor (UCMR—ADA), pe de o parte, ∫i Regia Autonom„
de Distribu˛ie ∫i Exploatare a Filmelor îRom‚nia Film“ —
RADEF îRom‚nia Film“, Societatea Comercial„ îHollywood
Multiplex Operations“ — S.R.L. ∫i Societatea Comercial„
îMovieplex Cinema“ — S.R.L., pe de alt„ parte, prev„zut
Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta decizie.

Art. 2. — Se desemneaz„ organismul de gestiune
colectiv„ Uniunea Compozitorilor ∫i Muzicologilor din
Rom‚nia — Asocia˛ia pentru Drepturi de Autor (UCMR—
ADA), cu sediul Ón municipiul Bucure∫ti,  Calea Victoriei
nr. 141, sectorul 1, drept colector al remunera˛iei cuvenite
autorilor de opere muzicale pentru comunicarea public„ a
operelor muzicale prin proiec˛ia public„ a operelor
cinematografice, stabilit„ prin protocolul men˛ionat la art. 1.

Art. 3. — Prezenta decizie intr„ Ón vigoare la data
public„rii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Directorul general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de Autor,
Rodica P‚rvu

Bucure∫ti, 27 decembrie 2006.
Nr. 442.

ANEX√

P R O T O C O L

av‚nd drept obiect Metodologia privind comunicarea public„ a operelor muzicale 
prin proiec˛ia public„ a operelor cinematografice

Œncheiat Óntre Uniunea Compozitorilor ∫i Muzicologilor din Rom‚nia — Asocia˛ia pentru Drepturi de Autor (UCMR—
ADA), cu sediul Ón municipiul Bucure∫ti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, av‚nd cod fiscal 8887006, reprezentat„ legal
prin doamna Ana Achim, Ón calitate de director general, ∫i domnul Alexandru Roat„ Palade, Ón calitate de avocat, RADEF
îRom‚nia Film“ — Regia Autonom„ de Distribu˛ie ∫i Exploatare a Filmelor îRom‚nia Film“, cu sediul Ón municipiul
Bucure∫ti, bd. Henri Coand„ nr. 27, sectorul 1, CUI 2351458, J40/10995/1991, reprezentat„ legal prin domnul Mihail
fiintea, Ón calitate de director general, ∫i doamna Casandra Iordan, Ón calitate de director economic, Societatea Comercial„
îHollywood Multiplex Operations“ — S.R.L., cu sediul Ón municipiul Bucure∫ti, calea Vitan nr. 55—59, sectorul 3,
J40/1597/2000, CUI 12709546, reprezentat„ legal de domnul R„zvan fione, Ón calitate de director executiv, Societatea
Comercial„ îMovieplex Cinema“ — S.R.L., cu sediul Ón municipiul Bucure∫ti, bd. Timi∫oara nr. 26, bl. Plaza Romania,
ap. S23, et. 2, sectorul 6, J40/4352/2004, CUI 16252934, reprezentat„ legal prin domnul Semsettin Yerli, Ón calitate de
director general.

Œntruni˛i Ón cadrul comisiei constituite Ón baza art. 131 alin. (2) ∫i a art. 1311 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind
dreptul de autor ∫i drepturile conexe, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i a Deciziei directorului general al Oficiului
Rom‚n pentru Drepturile de Autor nr. 240/2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 692 din 14
august 2006, comisie ce a negociat ∫i a convenit prezenta metodologie privind comunicarea public„ a operelor muzicale
prin proiec˛ia public„ a operelor cinematografice.
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1. Prin utilizare Ón sensul prezentei metodologii se
Ón˛elege comunicarea public„ prin proiec˛ie public„ Ón s„li
sau gr„dini de spectacol cinematografic ori Ón alte spa˛ii
destinate acestui scop a operelor cinematografice ce
cuprind Ón coloana sonor„ opere muzicale, indiferent de
suportul pe care este transpus„ opera cinematografic„ ∫i
de modalitatea tehnic„ folosit„ pentru comunicare.

2. Este utilizator, Ón sensul prezentei metodologii, orice
persoan„ juridic„ sau fizic„ autorizat„ ce realizeaz„
activit„˛i de natura celor men˛ionate la pct. 1. 

3. Utilizatorii au obliga˛ia s„ ob˛in„ din partea
organismului de gestiune colectiv„, desemnat de Oficiul
Rom‚n pentru Drepturile de Autor drept colector pe
domeniul muzical, autoriza˛ia licen˛„ neexclusiv„ pentru
utilizarea public„ a operelor cinematografice cu privire la
drepturile patrimoniale de autor corespunz„toare operelor
muzicale incluse Ón  coloana sonor„ a operelor cinematografice
∫i s„ pl„teasc„ remunera˛ia reglementat„ de prezenta
metodologie.

Autoriza˛ia licen˛„ neexclusiv„ se Óncheie cu privire la
operele muzicale aflate Ón repertoriul gestionat de
organismul de gestiune colectiv„ at‚t pentru propriii
membri, c‚t ∫i Ón baza conven˛iilor Óncheiate cu organisme
similare din str„in„tate ori potrivit dispozi˛iilor legale.

4. Organismul de gestiune colectiv„ va Óncheia cu
utilizatorul, la solicitarea acestuia, o autoriza˛ie licen˛„
neexclusiv„ general„ cu durat„ trimestrial„.

5. Utilizatorii au obliga˛ia de a comunica organismului de
gestiune colectiv„, Ón primele 3 zile ale fiec„rei luni, pentru
luna Ón curs, un raport cuprinz‚nd urm„toarele informa˛ii:

a) datele de identificare ale utilizatorului
(numele/denumirea, domiciliul/sediul social, codul unic de
Ónregistrare, num„rul de Ónregistrare Ón registrul comer˛ului);

b) denumirea ∫i adresa cinematografului/cinematografelor
sau ale spa˛iului de utilizare;

c) titlul fiec„rei opere cinematografice ce urmeaz„ a fi
utilizat„ Ón luna de raportare, cu indicarea produc„torului,
˛„rii de origine, genului ∫i a anului de produc˛ie.

6. Utilizatorii au obliga˛ia s„ pl„teasc„ organismului de
gestiune colectiv„ desemnat de Oficiul Rom‚n pentru
Drepturile de Autor drept colector Ón domeniul muzical o
remunera˛ie reprezent‚nd drepturi patrimoniale de autor
pentru utilizarea operelor muzicale din repertoriul protejat
de acesta, cuprinse Ón operele cinematografice utilizate.

Remunera˛ia se determin„ sub forma unui procent,
potrivit tabelului, aplicabil asupra bazei de calcul definite la
pct. 7. Remunera˛iile nu includ TVA:

An Procent

2007 1,5%
2008 1,6%
2009 1,6%

7. Baza de calcul a remunera˛iei o reprezint„ veniturile
ob˛inute de utilizator din v‚nz„rile de bilete ∫i abonamente.

8. Prin contractele de autoriza˛ie neexclusiv„ Óncheiate
organismul de gestiune colectiv„ a drepturilor patrimoniale
de autor din domeniul muzical ∫i utilizatorii operelor
muzicale prin proiec˛ie cinematografic„ pot conveni o
remunera˛ie forfetar„ anual„ pl„tibil„ Ón rate trimestriale.

9. Pentru proiec˛iile la care accesul publicului se face
gratuit, cu excep˛ia premierelor ∫i avanpremierelor, se
datoreaz„ o remunera˛ie forfetar„ de 100 lei pentru fiecare
proiec˛ie public„. Remunera˛iile nu includ TVA.

10. Plata remunera˛iilor se efectueaz„ trimestrial, p‚n„
la data de 26 a lunii urm„toare Óncheierii trimestrului pentru
care este datorat„. Pentru Ónt‚rzieri la plat„ utilizatorii
datoreaz„ penalit„˛i de 0,1%/zi de Ónt‚rziere, raportate la
sumele neachitate la termen.

11. Utilizatorii au obliga˛ia s„ comunice organismului de
gestiune colectiv„ colector pe domeniul muzical un raport,
p‚n„ la data de 20 a fiec„rei luni urm„toare Óncheierii
trimestrului, Ón format scris ∫i electronic, cuprinz‚nd pentru
trimestrul de raportare:

a) datele de identificare ale utilizatorului (numele/
denumirea, domiciliul/sediul social, codul unic de
Ónregistrare, num„rul de Ónregistrare Ón registrul comer˛ului);

b) denumirea ∫i adresa cinematografului/cinematografelor
sau ale spa˛iului de utilizare;

c) titlul fiec„rei opere cinematografice utilizate, cu
indicarea produc„torului, ˛„rii de origine, genului ∫i a anului
de produc˛ie;

d) lista operelor muzicale con˛inute de fiecare oper„
cinematografic„, cu men˛ionarea denumirii operei muzicale,
a autorului/autorilor acesteia ∫i durata de utilizare a fiec„rei
opere muzicale;

e) baza de calcul a remunera˛iei pentru fiecare oper„
cinematografic„.

Raportul va fi ∫tampilat ∫i semnat de reprezentantul
legal al utilizatorului ∫i va fi Ónso˛it de o adres„ de
Ónaintare ∫i de copii ale deconturilor de impunere privind
stabilirea impozitului pe spectacole depuse la direc˛ia de
impozite ∫i taxe locale cu privire la Óncas„rile din v‚nz„rile
de bilete ∫i abonamente.

12. Ori de c‚te ori organismul de gestiune colectiv„
solicit„ Ón scris, utilizatorul are obliga˛ia de a-i comunica
acestuia copii certificate de reprezentantul legal de pe
documente financiar-contabile pe baza c„rora se determin„
baza de calcul.

13. Prezenta metodologie va putea fi modificat„ numai
dup„ 3 ani de la data public„rii sale Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

14. Modificarea remunera˛iilor stabilite Ón sum„ fix„ se
poate efectua ∫i periodic prin reactualizarea cu indicele de
infla˛ie, Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 1314 din Legea
nr. 8/1996, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.


