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H O T Ă R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind organizarea, funcționarea și compunerea 

Centrului Național de Conducere a Acțiunilor de Ordine Publică

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 13 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007

privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — (1) Centrul Național de Conducere a Acțiunilor de

Ordine Publică, denumit în continuare Centrul Național, se

organizează, potrivit legii, în cadrul Ministerului Internelor și

Reformei Administrative, ca structură interinstituțională de suport

decizional pentru managementul acțiunilor în situații de criză în

domeniul ordinii publice.

(2) Pentru realizarea obiectivelor sale, Centrul Național

îndeplinește următoarele funcții: 

a) funcția de conducere, prin care asigură fundamentarea și

elaborarea deciziilor, precum și implementarea acestora;

b) funcția de reglementare, prin care asigură elaborarea

proiectelor de acte normative și a standardelor/procedurilor

operaționale în domeniul managementului acțiunilor în situații

de criză în domeniul ordinii publice;

c) funcția de planificare, prin care asigură elaborarea

strategiilor și planurilor privind desfășurarea acțiunilor de ordine

publică și modul de întrebuințare a efectivelor corespunzător

specificului situațiilor operative;

d) funcția de coordonare, prin care se asigură

interoperabilitatea forțelor de ordine publică, principale, de sprijin

și complementare, pe timpul desfășurării acțiunilor de ordine

publică;

e) funcția de management al informațiilor, prin care se

asigură procurarea, centralizarea, prelucrarea, protecția și

difuzarea datelor și informațiilor privind situația operativă,

precum și evaluarea riscurilor și amenințărilor la adresa ordinii

publice;

f) funcția de comunicare, prin care se asigură

notificarea/înștiințarea în cadrul sistemului de alertă/alarmare,

în funcție de evoluția situației operative;

g) funcția de control, prin care se asigură testarea/verificarea

capacității operaționale a forțelor de ordine publică;

h) funcția de cooperare, prin care se desfășoară acțiuni în

comun, în conformitate cu angajamentele asumate de Ministerul

Internelor și Reformei Administrative, pe plan intern și

internațional, în domeniul ordinii și siguranței publice.

Art. 2. — În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile

folosite au următoarele înțelesuri:

a) criză în domeniul ordinii publice — situația care prin

natura, complexitatea, amploarea și intensitatea sa amenință

sau pune în pericol viața și sănătatea populației, mediul,

proprietatea, stabilitatea politică, economică ori socială, ordinea

și valorile constituționale sau îndeplinirea obligațiilor

internaționale ale statului și care face necesară adoptarea de

măsuri specifice, prin acțiunea unitară a instituțiilor și autorităților

cu competențe în domeniu;

b) managementul integrat al crizelor în domeniul ordinii
publice — ansamblul mecanismelor, procedurilor și activităților

prin care factorii de decizie, abilitați prin lege, stabilesc și pun în

aplicare în mod unitar măsurile necesare pentru prevenirea și

controlul crizelor în domeniul ordinii publice, precum și pentru

înlăturarea efectelor acestora, în scopul revenirii la starea de

normalitate;

c) starea de alertă în domeniul ordinii publice — situația în

care instituțiile statului sau persoanele abilitate dispun punerea

de îndată în aplicare a planurilor de acțiuni și de măsuri, de către

structurile de ordine publică, precum și de avertizare a

populației, în scopul prevenirii, limitării sau înlăturării efectelor

crizei;

d) sistem de alertă/alarmare — sistemul unic de semnale

destinat avertizării asupra iminenței producerii unei crize, în

scopul creșterii capacității operaționale a structurilor cu atribuții

în domeniu;

e) factori de risc în domeniul ordinii publice — fenomenele,

procesele, evenimentele, situațiile sau condițiile interne ori

externe manifestate în același timp și spațiu, care, prin acțiune

ori inacțiune, pot determina sau influența apariția și manifestarea

unei crize în domeniul ordinii publice;

f) măsurile de răspuns la criză în domeniul ordinii publice —

măsurile predefinite, planificate din timp sau adoptate în urma

unei decizii, prin care se asigură revenirea la starea de

normalitate și care cuprind proceduri de implementare detaliate

aplicabile imediat de către structurile abilitate;

g) ridicarea graduală a capacității operaționale — totalitatea

activităților ce se desfășoară, potrivit legii, pentru completarea

structurilor prin concentrări și rechiziții, conform organizării la

război, precum și a măsurilor prevăzute a se lua la instituirea

stării de asediu sau a stării de urgență, potrivit planurilor

elaborate în acest sens din timp de pace;

h) creșterea capacității operaționale — totalitatea activităților

desfășurate pentru trecerea în timp scurt și în mod organizat a

structurilor la îndeplinirea misiunilor specifice pe timpul unor

evenimente sau situații potențial generatoare de criză în

domeniul ordinii publice, inclusiv pentru realizarea manevrei de

forțe și mijloace între acestea.

CAPITOLUL II

Organizarea și funcționarea Centrului Național

Art. 3. — (1) Centrul Național se constituie și funcționează

în cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative, în

subordinea nemijlocită a ministrului internelor și reformei

administrative, și are în compunere: Centrul de decizie, Centrul

de consultanță și Centrul operațional de comandă asigurat de

Direcția generală management operațional din Ministerul

Internelor și Reformei Administrative.

(2) Conducerea executivă a Centrului Național este asigurată

de șeful Centrului operațional de comandă.

(3) Reprezentarea în cadrul Centrului de decizie și al

Centrului de consultanță se stabilește potrivit listei cuprinzând

instituțiile publice care compun Centrul Național, prevăzută în

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) Pentru îndeplinirea obiectivelor sale și asigurarea

funcțiilor de sprijin pentru Ministerul Internelor și Reformei

Administrative, Centrul Național cooperează cu Centrul

Operațional Național din cadrul Inspectoratului General pentru

Situații de Urgență, Centrul de Situații al Guvernului, Centrul de

Coordonare Operativă Antiteroristă, Centrul Național Militar de

Comandă, precum și cu celelalte centre operative constituite la

nivelul instituțiilor publice reprezentate.



Art. 4. — (1) Centrul de decizie funcționează ca organism

interinstituțional din care fac parte: secretarul de stat, șef al

Departamentului ordine și siguranță publică, secretarul de stat

pentru relațiile cu instituțiile prefectului, secretarul general al

Ministerului Internelor și Reformei Administrative, adjunctul

șefului Departamentului ordine și siguranță publică, directorul

general al Direcției generale de informații și protecție internă,

directorul general al Direcției generale management operațional,

inspectorii generali ai Inspectoratului General al Poliției Române,

Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Inspectoratului

General al Jandarmeriei Române și Inspectoratului General

pentru Situații de Urgență și câte un secretar de stat sau adjunct

al conducătorilor instituțiilor publice reprezentate.

(2) Componența nominală a Centrului de decizie se aprobă

prin ordin al ministrului internelor și reformei administrative, pe

baza propunerilor făcute de conducătorii instituțiilor publice

reprezentate, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a

prezentei hotărâri.

(3) Instituțiile publice reprezentate au obligația de a asigura

continuitatea de reprezentare în cadrul Centrului de decizie,

sens în care vor face propuneri de nominalizare ori de câte ori

intervin schimbări obiective care nu mai permit reprezentarea

de către persoanele nominalizate potrivit alin. (2). 

Art. 5. — (1) Centrul de decizie se întrunește în ședințe ori de

câte ori situația o impune, la solicitarea ministrului internelor și

reformei administrative sau a secretarului de stat, șef al

Departamentului ordine și siguranță publică, ori a conducătorilor

celorlalte instituții publice reprezentate.

(2) Ședințele Centrului de decizie sunt conduse de ministrul

internelor și reformei administrative sau, în lipsa acestuia, de

secretarul de stat, șef al Departamentului ordine și siguranță

publică. 

(3) Centrul de decizie adoptă măsuri care se pun în aplicare,

pe timpul stării de urgență, prin ordin al ministrului internelor și

reformei administrative, iar pe timpul celorlalte situații, prin

ordine/dispoziții proprii sau comune ale conducătorilor instituțiilor

publice reprezentate.

(4) La ședințele Centrului de decizie pot participa în calitate

de invitați și reprezentanți ai altor instituții sau autorități publice,

ai organizațiilor patronale și sindicale și ai unor persoane juridice

de drept public sau privat care îndeplinesc funcții de sprijin în

prevenirea și gestionarea situațiilor de criză.

Art. 6. — (1) Centrul operațional de comandă este structură

operativă cu activitate permanentă. 

(2) Organizarea și funcționarea Centrului operațional de

comandă se aprobă prin ordin al ministrului internelor și reformei

administrative.

(3) Centrul operațional de comandă asigură și Secretariatul

tehnic al Centrului Național. 

Art. 7. — (1) Centrul operațional de comandă asigură, prin

structurile de specialitate, simularea reacțiilor pentru diferite

scenarii, exerciții și antrenamente, precum și standardizarea

procedurilor de acțiune pe diferite tipuri de riscuri și

implementarea bunelor practici recomandate de organismele

Uniunii Europene și ale NATO.

(2) Verificarea nivelului de pregătire a structurilor Ministerului

Internelor și Reformei Administrative cu atribuții în domeniul

gestionării crizelor se realizează prin testarea capacității

operaționale în condițiile stabilite prin ordin al ministrului

internelor și reformei administrative.

Art. 8. — Centrul de consultanță funcționează ca o

componentă de specialitate, constituită din reprezentanți ai

instituțiilor publice reprezentate, experți și/sau specialiști în

domeniile gestionate de acestea, precum și, în funcție de

complexitatea și particularitățile situației, din experți și/sau

specialiști din alte domenii.

CAPITOLUL III

Atribuții specifice componentelor Centrului Național

Art. 9. — Centrul de decizie îndeplinește următoarele

atribuții: 

a) propune ministrului internelor și reformei administrative

declararea stării de alertă în domeniul ordinii publice sau

declararea încetării acesteia, la nivel național ori la nivelul mai

multor județe;

b) propune, prin ministrul internelor și reformei administrative,

instituirea stării de urgență;

c) propune Consiliului Suprem de Apărare a Țării, prin

ministrul internelor și reformei administrative, măsuri pentru

ridicarea graduală a capacității operaționale a forțelor de ordine

publică și asigură aplicarea acestor măsuri, în vederea

contracarării acțiunilor îndreptate împotriva ordinii

constituționale;

d) asigură trecerea forțelor de ordine publică la executarea

misiunilor specifice, conform planurilor de acțiune întocmite în

acest sens;

e) asigură managementul integrat al crizelor în domeniul

ordinii publice, inclusiv autorizarea concepției, standardelor

operaționale și măsurilor de răspuns la criză, precum și a

planurilor de intervenție și restabilire a ordinii publice, potrivit

legii;

f) solicită, în cadrul cooperării, participarea la gestionarea

crizelor în domeniul ordinii publice a instituțiilor din sistemul de

apărare, ordine publică și securitate națională, precum și a altor

instituții și autorități publice, potrivit atribuțiilor stabilite pentru

acestea prin lege;

g) propune, prin ministrul internelor și reformei administrative,

prelungirea sau restrângerea perioadei de aplicare a măsurilor

prevăzute pentru starea de urgență;

h) informează, prin ministrul internelor și reformei

administrative, Primul-Ministru al Guvernului României,

Președintele României, Consiliul Suprem de Apărare a Țării și

Parlamentul asupra stadiului realizării măsurilor stabilite și a

principalelor evoluții, pe timpul stării de urgență ori al altor situații

de criză în domeniul ordinii publice;

i) asigură comunicarea publică privind evoluția crizei;

j) analizează, definitivează și promovează spre aprobare,

potrivit legii, strategia națională de ordine publică și planurile

naționale de acțiune în domeniu;

k) analizează evaluările periodice referitoare la amenințările

și riscurile la adresa ordinii publice și stabilește măsuri de

contracarare;

l) aprobă planul de înștiințare/alertare comună a structurilor

proprii ale Ministerului Internelor și Reformei Administrative și a

instituțiilor publice reprezentate în cadrul Centrului Național.

Art. 10. — Centrul operațional de comandă îndeplinește

următoarele atribuții:

1. În domeniul planificării strategice:

a) elaborează proiectul strategiei naționale de ordine publică;

b) elaborează proiectul planului național de acțiune pentru

ordine publică, planului strategic de întrebuințare a forțelor de

ordine publică, pe timp de pace, în situații de criză și la război,

precum și proiectele de ordine pentru aplicarea acestora, pe

care le prezintă spre aprobare, conform competențelor legale;

c) elaborează proiectele standardelor operaționale în

domeniul ordinii publice.

2. În domeniul gestionării stării de urgență:

a) elaborează și transmite directiva de acțiune, în baza

hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Țării;

b) elaborează și actualizează planul de acțiune potrivit

prevederilor decretului de instituire a stării de urgență și

transmite extrase din acesta autorităților publice civile și militare

implicate;

c) coordonează aplicarea unitară a măsurilor dispuse prin

decretul de instituire a stării de urgență;

d) coordonează forțele și resursele de sprijin, potrivit planului

național de acțiune în domeniul ordinii publice;
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e) verifică executarea măsurilor și activităților cuprinse în

planurile de ridicare graduală a capacității operaționale și a

celorlalte activități, de către structurile prevăzute a fi angajate în

gestionarea situației de criză în domeniul ordinii publice, potrivit

Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Țării, decretului de

instituire a stării de urgență și ordinelor ministrului internelor și

reformei administrative;

f) analizează și propune, în cadrul cooperării, participarea

instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate

națională, precum și a altor instituții și autorități publice, potrivit

atribuțiilor stabilite pentru acestea prin lege; 

g) monitorizează activitățile privind anunțarea și trimiterea

resurselor umane și materiale la unitățile militare, dacă situația

o impune;

h) analizează evoluția situației operative și propune

prelungirea sau restrângerea perioadei de aplicare a măsurilor

prevăzute pentru starea de urgență;

i) monitorizează permanent situația operativă și propune

măsurile ce se impun pentru prevenirea și diminuarea

consecințelor pe timpul situațiilor de criză în domeniul ordinii

publice, precum și contracararea acțiunilor care periclitează

securitatea națională și ordinea constituțională.

3. În domeniul managementului operațional:

a) gestionează activitatea de centralizare a datelor și

informațiilor referitoare la potențialele riscuri și amenințări, a

factorilor de risc la adresa ordinii și siguranței publice și asigură

diseminarea acestora structurilor specializate ale Ministerului

Internelor și Reformei Administrative, precum și celorlalte

instituții ale statului cu atribuții în domeniu;

b) inițiază măsuri cu caracter imediat, atunci când se produc

evenimente, situații ori fenomene grave generatoare de riscuri

și amenințări la adresa ordinii publice;

c) monitorizează situația operativă și informează permanent

Centrul de decizie sau, după caz, instituțiile cu atribuții în

domeniul ordinii publice și securității naționale asupra dinamicii

și tendințelor de evoluție a riscurilor, amenințărilor și crizelor în

domeniul ordinii și siguranței publice;

d) stabilește un sistem de alarmare/alertare a structurilor

Ministerului Internelor și Reformei Administrative și a celorlalte

instituții publice reprezentate, cu atribuții în domeniu, și asigură

transmiterea mesajelor de avertizare, alertare și alarmare;

e) asigură fundamentarea elementelor necesare adoptării

măsurilor de către Centrul de decizie și elaborarea planurilor și

documentelor operative;

f) monitorizează modul de îndeplinire a măsurilor adoptate

de către Centrul de decizie;

g) inițiază și realizează cu ocazia unor manifestări publice de

amploare sau a unor situații care impun intervenția mai multor

structuri ale Ministerului Internelor și Reformei Administrative

concepția de acțiune și întrebuințare a forțelor și mijloacelor și,

la ordin, coordonează în mod unitar îndeplinirea acestor misiuni;

h) coordonează realizarea dispozitivelor de acțiune, precum

și a suportului logistic necesar forțelor angajate;

i) coordonează, la ordin, prin puncte de conducere înaintate,

acțiunile forțelor de ordine publică;

j) transmite ordinele pentru realizarea manevrei de forțe și

mijloace și monitorizează modul de realizare a acesteia în

condițiile stabilite;

k) întocmește informări periodice privind stadiul îndeplinirii

măsurilor stabilite de Centrul de decizie, care se transmit

instituțiilor publice reprezentate;

l) cooperează cu centrele operative existente la nivelul

Guvernului, ministerelor și serviciilor de informații, în vederea

realizării schimbului operativ de date și armonizării procedurilor

de acțiune;

m) organizează serviciul operativ la nivelul centrului, 24 de

ore din 24, pentru asigurarea fluxului informațional necesar

îndeplinirii atribuțiilor specifice;

n) verifică stadiul de pregătire, măsurile de răspuns la criză

în domeniul ordinii publice și de ridicare graduală a capacității

operaționale, precum și modul de aplicare a standardelor

operaționale;

o) asigură măsurile necesare pentru protecția informațiilor

clasificate și participă la elaborarea comunicatelor de presă.

4. Pentru asigurarea Secretariatului tehnic al Centrului

Național:

a) gestionează documentele Centrului Național;

b) asigură convocarea membrilor Centrului Național și

transmiterea principalelor probleme ce urmează a fi analizate;

c) primește și pregătește documentele pentru ședințele

Centrului de decizie și asigură prezentarea mapei de ședință

membrilor acestuia;

d) elaborează documentele și execută operațiunile de

secretariat pe timpul ședințelor Centrului Național;

e) asigură difuzarea la toate instituțiile din sistemul de

apărare, ordine publică și securitate națională, precum și la alte

autorități interesate a documentelor emise de Centrul Național,

primirea și centralizarea rapoartelor structurilor Ministerului

Internelor și Reformei Administrative;

f) consemnează, în scris, ordinele și dispozițiile transmise

verbal de către ministrul internelor și reformei administrative,

respectiv de către secretarul de stat, șef al Departamentului

ordine și siguranță publică;

g) asigură cunoașterea permanentă de către membrii

Centrului Național a situației forțelor de ordine publică care

acționează și a posibilităților acestora de intervenție;

h) întocmește proiectele comunicatelor de presă împreună

cu structurile de profil din Ministerul Internelor și Reformei

Administrative;

i) asigură realizarea suportului logistic pentru ședințele

Centrului Național;

j) preia, prelucrează și gestionează informațiile referitoare la

evoluția crizei în domeniul ordinii publice și asigură înștiințarea

oportună a membrilor Centrului Național.

Art. 11. — Centrul de consultanță îndeplinește următoarele

atribuții:

a) asigură consilierea membrilor Centrului de decizie asupra

problemelor operative, tehnice și de specialitate;

b) asigură documentarea tehnică de specialitate pentru toate

tipurile de risc ce pot afecta ordinea publică;

c) realizează alte activități conexe ce pot contribui la

soluționarea operativă a situațiilor create.

CAPITOLUL IV

Asigurarea materială și financiară

Art. 12. — Suportul logistic necesar pentru organizarea și

funcționarea Centrului Național și crearea capabilităților de

reacție se asigură prin grija direcțiilor centrale de specialitate din

aparatul central al Ministerului Internelor și Reformei

Administrative sau subordonate acestora, potrivit domeniului de

competență și atribuțiilor ce li se vor stabili prin planurile de

operaționalizare și modernizare elaborate în acest sens.

Art. 13. — (1) Centrul Național dispune de un sistem propriu

de comunicații și informatică instalat într-un centru de bază, ce

satisface la cele mai înalte standarde tehnice cerințele

operaționale. În situații deosebite, când centrul de bază nu poate

funcționa, activitățile specifice se vor desfășura într-un centru

de rezervă care va asigura aceleași condiții de spațiu, tehnice și

de lucru după principiul „în oglindă”.

(2) Aparatura și echipamentele de comunicații și informatică

asigură interconectarea și interoperabilitatea cu dispeceratele

și centrele operative constituite atât la nivelul structurilor

Ministerului Internelor și Reformei Administrative, cât și la nivelul

celorlalte instituții cu atribuții în domeniul ordinii publice.

Art. 14. — (1) Pe timpul situațiilor de criză în domeniul ordinii

publice sau al stării de urgență, completarea dotării structurilor

operative de ordine publică, precum și a consumurilor se poate

realiza cu bunuri materiale existente în rezerva operativă sau

de mobilizare, potrivit reglementărilor interne ale instituțiilor

publice reprezentate.
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(2) Reîntregirea cu bunuri materiale a rezervei operative sau

de mobilizare, precum și completarea dotării

structurilor/instituțiilor ce au asigurat intervenția operativă pentru

restabilirea stării de normalitate, ca urmare a consumării sau

pierderii lor pe timpul îndeplinirii misiunilor, se asigură din

resurse bugetare.

Art. 15. — Finanțarea cheltuielilor materiale și servicii și a

cheltuielilor de capital ale Centrului Național se asigură de la

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor și Reformei

Administrative, precum și din alte surse interne și externe,

potrivit legii.

CAPITOLUL V

Dispoziții finale

Art. 16. — În vederea reglementării modului de îndeplinire a

unor atribuții prevăzute de lege pentru gestionarea situațiilor de

criză în domeniul ordinii publice, Centrul Național elaborează

Planul de cooperare pentru îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor

ce revin autorităților de ordine publică, civile și militare pe timpul

instituirii stării de urgență, care se aprobă prin hotărâre a

Consiliului Suprem de Apărare a Țării, precum și metodologii și

standarde/proceduri operaționale, care se aprobă prin ordin al

ministrului internelor și reformei administrative.

Art. 17. — Declararea stării de alertă în domeniul ordinii

publice sau a încetării acesteia, la nivel național ori pe teritoriul

mai multor județe, se face prin ordin al ministrului internelor și

reformei administrative, care se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I, iar la nivel județean sau al municipiului

București, prin ordin al prefectului, care se publică în Monitorul

Oficial al județului sau al municipiului București.

Art. 18. — (1) Centrul operațional de comandă funcționează

ca punct național standard de contact, prin care se asigură

acoperirea tuturor tipurilor de criză transfrontalieră în domeniul

ordinii și siguranței publice în relațiile cu organismele și instituțiile

internaționale și este responsabil de fluxul intern de informații în

acest domeniu.

(2) Pentru coordonarea activităților de ordine publică în

situații de criză se pot constitui, temporar, la nivel zonal și

județean, centre de conducere a acțiunilor de ordine publică.

(3) Organizarea și funcționarea centrelor zonale și a centrelor

județene de conducere a acțiunilor de ordine publică se

stabilesc prin ordin al ministrului internelor și reformei

administrative.

Art. 19. — Constituirea Centrului Național se face în termen

de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, iar

operaționalizarea acestuia se va realiza pe baza unui grafic

aprobat prin ordin al ministrului internelor și reformei

administrative, emis în termen de 30 de zile de la constituire.

Art. 20. — Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de

la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor și reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul apărării,

Corneliu Dobrițoiu,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Răduța Dana Matache,

secretar de stat

Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,

Károly Borbély

p. Ministrul transporturilor,

Antonel Tănase,

secretar de stat

Ministrul mediului și dezvoltării durabile,

Attila Korodi

p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

Ministrul sănătății publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Directorul Serviciului Român de Informații,

George-Cristian Maior

Directorul Serviciului de Protecție și Pază,

Lucian-Silvan Pahonțu

p. Directorul Serviciului de Informații Externe,

Silviu Predoiu

Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,

Marcel Opriș

Ministrul economiei și finanțelor,

Varujan Vosganian

București, 31 martie 2008.

Nr. 373.



ANEXĂ

L I S T A  

cuprinzând instituțiile publice centrale care compun 

Centrul Național de Conducere a Acțiunilor de Ordine Publică

1. Ministerul Internelor și Reformei Administrative

2. Ministerul Apărării

3. Ministerul Afacerilor Externe

4. Ministerul Justiției

5. Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației

6. Ministerul Transporturilor 

7. Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile

8. Ministerul Economiei și Finanțelor

9. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

10. Ministerul Sănătății Publice

11. Serviciul Român de Informații

12. Serviciul de Protecție și Pază

13. Serviciul de Informații Externe

14. Serviciul de Telecomunicații Speciale 
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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 Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL REGISTRULUI NAȚIONAL AL INFORMAȚIILOR SECRETE DE STAT

O R D I N

pentru aprobarea Instrucțiunilor de implementare a măsurilor de protecție 

a informațiilor clasificate NATO ATOMAL

Având în vedere prevederile Acordului dintre părțile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru cooperarea privind informațiile

în domeniul atomic, deschis spre semnare la Paris la 18 iunie 1964 și semnat de România la Washington la 14 februarie 2006,

ratificat prin Legea nr. 494/2006,

în temeiul:

— art. 1 alin. (4) lit. b) și al art. 3 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea și

funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003, cu modificările și

completările ulterioare,

— art. 58 alin. (3) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea

proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea

adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.226/2007, cu modificările și completările ulterioare,

directorul general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă Instrucțiunile de implementare a

măsurilor de protecție a informațiilor clasificate NATO ATOMAL,

prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul

ordin.

Art. 2. — Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete

de Stat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Directorul general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat,

Marius Petrescu

București, 27 martie 2008.

Nr. 33.

*) Anexa se comunică persoanelor juridice de drept public și privat îndreptățite.
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR

O R D I N  

pentru modificarea și completarea Normelor privind organizarea și efectuarea transporturilor

rutiere și a activităților conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor,

construcțiilor și turismului nr. 1.892/2006

În temeiul prevederilor art. II din Ordonanța Guvernului nr. 45/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de

urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 42/2008, ale

art. 5 alin. (3) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și

completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului

nr. 367/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin: 

Art. I. — Normele privind organizarea și efectuarea

transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora, aprobate

prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului

nr. 1.892/2006, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 919 și 919 bis din 13 noiembrie 2006, se modifică

și se completează după cum urmează:

1. La articolul 6 alineatul (1) litera c), punctul (iii) se

modifică și va avea următorul cuprins:

„(iii) cazierul judiciar din care să rezulte că nu a fost

condamnată pentru infracțiunile prevăzute la art. 18 alin. (2)

lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005

privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări

prin Legea nr. 102/2006, cu modificările și completările

ulterioare, respectiv cele prevăzute la art. 213, 214, 215, 215

1

,

217, 218, 221, 239, 240, 242, 243, 244, 248, 255, 271, 279, 280,

281, 283, 288, 292, 302, 302

1

și 302

2

din Codul penal, la art. 3,

4, 5, 6, 7, 8 și 9 din cap. II al Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea

și combaterea evaziunii fiscale, precum și la art. 23 și 24 din

Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării

banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și

combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și

completările ulterioare;”.

2. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(2) În situația în care persoana desemnată să conducă

permanent și efectiv activitatea de transport rutier nu mai

îndeplinește această funcție sau nu mai sunt îndeplinite

prevederile alin. (2) al art. 18 din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări

prin Legea nr. 102/2006, cu modificările și completările

ulterioare, operatorul de transport rutier are obligația înlocuirii

acesteia în termen de 60 de zile; în această perioadă condițiile

de competență profesională și onorabilitate ale operatorului de

transport rutier se consideră îndeplinite.”

3. La articolul 6, alineatul (5) se abrogă.

4. La articolul 6, după alineatul (6) se introduce un nou

alineat, alineatul (6

1

), cu următorul cuprins:

„(6

1

) Încălcările grave ale legislației în sensul celor stabilite la

art. 18 alin. (2) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 102/2006, cu modificările și completările ulterioare, sunt

următoarele:

1. contravențiile prevăzute la art. 57

2

lit. a), b), d) sau f) ori

art. 58 lit. u), y) sau z) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 102/2006, cu modificările și completările ulterioare;

2. contravențiile prevăzute la art. 8 pct. 1, 4, 5, 8, 9, 52, 53,

54, 57, 59, 60 sau 61 din Ordonanța Guvernului nr. 37/2007

privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind

perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale

conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a

activității acestora, aprobată cu modificări prin Legea

nr. 371/2007;

3. contravențiile prevăzute la art. 37 alin. (3) din Normele de

efectuare a activității de transport rutier de mărfuri periculoase

în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2007;

4. 3 contravenții de același fel, constatate și sancționate

într-un interval de un an, dintre cele prevăzute la art. 58 lit. d),

i), j), k), m) sau r) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 109/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea

102/2006, cu modificările și completările ulterioare;

5. 3 contravenții de același fel, constatate și sancționate

într-un interval de un an, dintre cele prevăzute la art. 8 pct. 6, 55,

56 sau 58 din Ordonanța Guvernului nr. 37/2007, aprobată cu

modificări prin Legea nr. 371/2007;

6. 3 contravenții de același fel, constatate și sancționate

într-un interval de un an, dintre cele prevăzute la art. 38 alin. (3)

pct. 3, 4, 10, 11 sau 13 ori art. 39 alin (3),pct. 4, 5 sau 6 din

Normele de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri

periculoase în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului

nr. 1.175/2007”.

5. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou

alineat, alineatul (1

1

), cu următorul cuprins:

„(1

1

) În situația în care operatorul de transport rutier

desfășoară activitate de transport rutier și la punctele de lucru

și/sau sucursalele indicate conform art. 5 alin. (2), poate solicita

copii conforme ale licenței de transport și la agențiile teritoriale

ale Autorității Rutiere Române — A.R.R., pe raza cărora sunt

respectivele puncte de lucru și/sau sucursale.”

6. La articolul 8, alineatul (4) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(4) Copia conformă a licenței de transport este documentul

nominal al operatorului de transport și nu poate fi transmisă altui

operator de transport rutier. Aceasta se eliberează pentru un

vehicul în funcție de tipul de transport rutier efectuat, respectiv

de mărfuri sau de persoane, și va fi personalizată de către

emitent cu numărul de înmatriculare al autovehiculului pentru

care a fost emisă.”

7. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 10. — (1) Licența de transport se retrage de către

Autoritatea Rutieră Română — A.R.R., prin agenția teritorială

emitentă, în următoarele cazuri:



a) când se constată că operatorul de transport rutier nu mai

îndeplinește condițiile care au stat la baza eliberării, prevăzute

la art. 4 alin. (2);

b) când se constată că operatorul de transport rutier a

furnizat documente conținând informații eronate, cu ocazia

solicitării eliberării licenței de transport.”

8. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 11. — (1) Copia conformă a licenței de transport se

suspendă în cazul săvârșirii unei abateri grave de la

reglementările în vigoare privind transportul rutier și/sau

protecția mediului, de către Autoritatea Rutieră Română —

A.R.R. prin agenția teritorială emitentă.”

9. La articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(2) Abaterile grave pentru care se suspendă copia conformă

a licenței de transport sunt:

a) efectuarea transportului rutier public fără a deține licență

de traseu sau autorizație de transport internațional, document

de transport pentru transportul de persoane prin servicii

ocazionale, respectiv cu licențe sau cu autorizații, ori documente

de transport retrase, expirate sau declarate pierdute, după caz;

b) efectuarea transportului rutier public în baza unei copii

conforme a licenței de transport, eliberată pentru un alt

autovehicul decât cel cu care se efectuează transportul rutier;

c) înstrăinarea documentelor necesare efectuării

transportului rutier, precum și utilizarea acestora de către o

persoană fizică sau juridică, alta decât titularul, după caz;

d) lipsa tahografului de la bordul vehiculului;

e) utilizarea de cisterne, recipiente și ambalaje care prezintă

pierderi de mărfuri periculoase ca urmare a lipsei de etanșeitate;

f) lipsa documentelor menționate la art. 36, prevăzute a fi

deținute la sediul operatorului de transport rutier.”

10. La articolul 11, alineatele (3), (4), (5), (6), (7), (8) și (9)

se abrogă.

11. La articolul 12, alineatele (2) și (3) se modifică și vor

avea următorul cuprins:

„(2) Copia conformă a licenței de transport suspendate se va

depune de către operatorul de transport rutier la sediul agenției

teritoriale a Autorității Rutiere Române — A.R.R. emitente, în

termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea măsurii

suspendării. Nedepunerea în termenul de 10 zile lucrătoare a

copiei conforme a licenței de transport suspendate atrage

mărirea perioadei de suspendare la 90 de zile.

(3) Suspendarea copiei conforme a licenței de transport se

poate prelungi până la încetarea motivelor pentru care a fost

suspendată. Copia conformă a licenței de transport suspendate

se reacordă după prezentarea documentului de plată a tarifului

aferent.”

12. La articolul 24, după alineatul (1) se introduce un nou

alineat, alineatul (1

1

), cu următorul cuprins:

„(1

1

) În situația în care întreprinderea desfășoară activitate

de transport rutier și la punctele de lucru și/sau sucursalele

indicate conform art. 5 alin. (2), poate solicita copii conforme ale

certificatului de transport în cont propriu și la agențiile teritoriale

ale Autorității Rutiere Române — A.R.R., pe raza cărora sunt

respectivele puncte de lucru și/sau sucursale.”

13. La articolul 24, alineatul (4) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(4) Copia conformă a certificatului de transport în cont

propriu este documentul nominal al întreprinderii și nu poate fi

transmisă altei întreprinderi. Aceasta se eliberează pentru un

vehicul în funcție de tipul de transport rutier efectuat, respectiv

de mărfuri sau de persoane, și va fi personalizată de către

emitent cu numărul de înmatriculare al autovehiculului pentru

care a fost emisă.”

14. La articolul 26, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 26. — (1) Certificatul de transport în cont propriu se

retrage de către Autoritatea Rutieră Română — A.R.R., prin

agenția teritorială emitentă, în următoarele cazuri:

a) când întreprinderea nu mai îndeplinește condițiile care au

stat la baza eliberării acestuia;

b) când întreprinderea a furnizat documente conținând

informații eronate cu ocazia solicitării eliberării certificatului de

transport în cont propriu.”

15. La articolul 27, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 27. — (1) Copia conformă a certificatului de transport

în cont propriu se suspendă în cazul săvârșirii unei abateri grave

de la reglementările în vigoare privind transportul rutier și/sau

protecția mediului, de către Autoritatea Rutieră Română —

A.R.R. prin agenția teritorială emitentă.”

16. La articolul 27, alineatul (2) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(2) Abaterile grave pentru care se suspendă o copie

conformă a certificatului de transport în cont propriu sunt:

a) efectuarea transportului rutier în cont propriu fără a deține

autorizație de transport internațional, document de transport

pentru transportul de persoane, respectiv cu certificate,

autorizații ori cu documente de transport retrase, expirate sau

declarate pierdute, după caz;

b) efectuarea transportului rutier în cont propriu în baza unei

copii conforme a certificatului de transport în cont propriu,

eliberată pentru un alt autovehicul decât cel cu care se

efectuează transportul rutier;

c) înstrăinarea documentelor necesare efectuării

transportului rutier, precum și utilizarea acestora de către o

persoană fizică sau juridică, alta decât titularul, după caz;

d) lipsa tahografului de la bordul vehiculului;

e) utilizarea de cisterne, recipiente și ambalaje care prezintă

pierderi de mărfuri periculoase ca urmare a lipsei de

etanșeitate.”

17. La articolului 27, alineatele (3)—(9) se abrogă.

18. La articolul 28, alineatele (2) și (3) se modifică și vor

avea următorul cuprins:

„(2) Copia conformă a certificatului de transport în cont

propriu suspendată se va depune de către întreprindere la sediul

agenției teritoriale a Autorității Rutiere Române — A.R.R.

emitente, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea

măsurii suspendării. Nedepunerea în termenul de 10 zile

lucrătoare a copiei conforme a certificatului de transport în cont

propriu suspendate atrage mărirea perioadei de suspendare la

90 de zile.

(3) Suspendarea copiei conforme a certificatului de transport

în cont propriu se poate prelungi până la încetarea motivelor

pentru care a fost suspendată. Copia conformă a certificatului de

transport în cont propriu suspendată se reacordă după

prezentarea documentului de plată a tarifului aferent.”

19. La articolul 38, după litera s) se introduce o nouă

literă, litera ș) cu următorul cuprins:

„ș) să informeze pasagerii, în unul dintre modurile prevăzute

de legislația în vigoare, cu privire la obligativitatea purtării

centurii de siguranță pe timpul deplasării vehiculelor, în cazul

transportului rutier de persoane.”

20. La articolul 48, alineatul (2) se abrogă.

21. La articolului 53, alineatul (6) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(6) Operatorii de transport rutier vor depune toate opțiunile

în format electronic, în vederea atribuirii traseelor cuprinse în

programul de transport interjudețean, în intervalul de 6 zile

cuprins între a 15-a zi și 10-a zi inclusiv, înainte de data la care

se desfășoară ședința de atribuire respectivă.”
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22. La articolul 211, după alineatul (5) se introduce un

nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) În cazul efectuării de transport rutier de persoane prin

servicii ocazionale sub forma cabotajului, prevăzute la art. 6 din

Regulamentul (CE) nr. 12/98, operatorul de transport rutier are

obligația de a restitui un exemplar al foii de parcurs din

documentul de control, în baza căreia a fost efectuat transportul

respectiv, agenției teritoriale a Autorității Rutiere Române —

A.R.R. emitente a documentului de control, până în data de

10 a lunii curente, pentru luna precedentă.”

23. Anexa nr. 3 la norme se abrogă.

24. La anexa nr. 7a) la norme, punctul 3 se modifică și

va avea următorul cuprins:

„3. Gradul de confort al autovehiculelor, clasificate pe

categorii sau stele:

— 4 stele — 13 puncte;

— 3 stele — 11 puncte;

— categoria I — 9 puncte;

— 2 stele — 8 puncte;

— 1 stea — 7 puncte;

— categoria II — 6 puncte;

— categoria III — 5 puncte;

— categoria IV — 2 puncte.

Vehiculele neclasificate nu pot participa la atribuirea curselor

în trafic interjudețean.”

25. La anexa nr. 7a) la norme, punctul 4 se abrogă.

26. La anexa nr. 7a) la norme, punctul 5 se modifică și

va avea următorul cuprins:

„5. Vechimea neîntreruptă pe traseu:

— 6 ani sau mai mult — 10 puncte;

— 5 ani — 8 puncte;

— 4 ani — 6 puncte;

— 3 ani — 4 puncte;

— 2 ani — 2 puncte;

— 1 an, mai mult de 6 luni — 1 punct.”

27. La anexa nr. 7b) la norme, punctul 4 se modifică și

va avea următorul cuprins:

„4. Punctajul obținut la criteriile de evaluare 1, 2, 3 și 5

menționate în anexa nr. 7a) se cumulează.”

28. La anexa nr. 7b) la norme, după punctul 4 se

introduce un nou punct, punctul 4

1

, care va avea următorul

cuprins:

„4

1

. La punctul 5 din anexa 7a) la norme se acordă puncte

astfel:

Se vor lua în considerare ziua, luna și anul de când

operatorul de transport rutier a deținut neîntrerupt licența de

traseu pentru traseul respectiv. Aceeași modalitate de stabilire a

vechimii pe un traseu se aplică și în cazul în care operatorul de

transport rutier a făcut parte dintr-o asociație de operatori de

transport rutier, cu sau fără personalitate juridică, care a deținut

licență de traseu pe traseul respectiv.”

Art. II. — Autoritatea Rutieră Română — A.R.R. va duce la

îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Ministrul transporturilor, 

Ludovic Orban

București, 25 martie 2008. 

Nr. 394. 

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR

O R D I N

pentru aprobarea categoriilor de instituții publice cu sediul în municipii și orașe, 

care sunt exceptate de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 149/2007 

privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanțelor publice

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului

Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 149/2007

privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanțelor publice,

ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:

Art. 1. — Se aprobă categoriile de instituții publice cu sediul

în municipii și orașe, care sunt exceptate de la prevederile

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 149/2007 privind

aprobarea unor măsuri în domeniul finanțelor publice, prevăzute

în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Instituțiile publice cu sediul în municipii și orașe sunt

exceptate de la aplicarea prevederilor art. 6 alin. (1) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 149/2007 privind

aprobarea unor măsuri în domeniul finanțelor publice, pentru

persoanele cărora, din cauza unor afecțiuni fizice, mentale sau

senzoriale, le lipsește abilitatea de a desfășura în mod normal

activități cotidiene.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Ministrul economiei și finanțelor,

Varujan Vosganian

București, 26 martie 2008.

Nr. 938.
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1. Senatul României

2. Camera Deputaților 

3. Curtea Constituțională

4. Serviciul de Informații Externe 

5. Serviciul Român de Informații — structuri centrale și

unitățile teritoriale ale acestuia

6. Ministerul Apărării — pentru personalul Direcției generale

de informații a apărării și structurile din subordinea acesteia

7. Ministerul Internelor și Reformei Administrative — pentru

personalul Direcției generale de informații și protecție internă și

personalul Serviciului investigatori acoperiți

8. Consiliul Economic și Social.

MINISTERUL AGRICULTURII MINISTERUL ECONOMIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

ȘI DEZVOLTǍRII RURALE ȘI FINANȚELOR ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE

Nr. 147.181 din 11 martie 2008 Nr. 958 din 28 martie 2008 Nr. 189 din 17 martie 2008

O R D I N

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Naționale a Pădurilor —

Romsilva, care funcționează sub autoritatea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Având în vedere Referatul Direcției generale buget finanțe și fonduri europene nr. 146.831 din 21 februarie 2008,

în temeiul prevederilor:

— art. 2 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din

subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale,

precum și a autorităților publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.176/2007, cu modificările ulterioare;

— Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

— Hotărârii Guvernului nr. 386/200 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările

și completările ulterioare; 

— Hotărârii Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, ministrul economiei și finanțelor și ministrul muncii, familiei și egalității

de șanse emit prezentul ordin.

Art.1. — Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul

2008 al Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva, care

funcționează sub autoritatea Ministerului Agriculturii și

Dezvoltării Rurale.

Art. 2. — Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Naționale

a Pădurilor — Romsilva este prevăzut în anexa*) care face parte

integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. — (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor

înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli prevăzut la art. 2

reprezintă limita maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri

justificate și numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la

propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau

nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Națională a

Pădurilor — Romsilva poate efectua cheltuieli totale proporțional

cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în

indicatorii de eficiență aprobați.

(3) Cheltuielile de personal fac parte din cheltuielile aferente

veniturilor totale și nu pot înregistra depășiri în execuție.

Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Ministrul economiei și finanțelor, Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,

Dacian Cioloș Varujan Vosganian Paul Păcuraru

*) Anexa este reprodusă în facsimil.
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ANEXĂ

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR — ROMSILVA

Bd. Magheru nr. 31, sectorul 1, București

Cod unic 1590120

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2008
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ANEXĂ
la buget

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR — ROMSILVA
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ACTE ALE COMIS IE I  DE  SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

D E C I Z I E

privind retragerea autorizației de funcționare a Societății Comerciale

„INSURANCE CONSULTING BROKER DE ASIGURARE” — S.R.L.

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul București, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1,

cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de președinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum și al art. 39

alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în ședința din data de 11 martie 2008,

conform art. 4 alin. (22)—(24

1

) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul căreia, ca urmare a

analizării documentației aferente Notei nr. IX.128 din 29 februarie 2008, s-a hotărât retragerea autorizației de funcționare a Societății

Comerciale „INSURANCE CONSULTING BROKER DE ASIGURARE” — S.R.L., cu sediul social în municipiul Constanța,

bd. Tomis nr. 115, județul Constanța, înmatriculată în registrul comerțului cu numărul de ordine J 13/869/15.03.2002, cod unic de

înregistrare 14519823 și înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare sub nr. RBK-166/19.05.2003, reprezentată legal în timpul

controlului de doamna Marcela Burcuș, în calitate de administrator,

avându-se în vedere următoarele motive de drept și de fapt:

1. Prin Actul adițional nr. 7 din 8 noiembrie 2007 s-a hotărât închiderea punctului de lucru situat în municipiul Tulcea, Piața

Civică nr. 1, revocarea din funcție a domnului Grosuleac Ioan și suspendarea activității pe o perioada de 3(trei) ani, începând cu

data de 1 noiembrie 2007.

Modificarea conform Actului adițional nr. 7 din 8 noiembrie 2007 a fost înregistrată la oficiul registrului comerțului fără

avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Fapta sus-menționată încalcă prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare,

coroborate cu prevederile art. 4 alin. (1) si (2) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, puse

în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare, fapta

constituind contravenție conform art. 39 alin. (2) lit. a), c) și m

2

) din lege.

2. La data controlului, societatea nu a putut face dovada existenței unui contract de închiriere, de comodat sau, după caz,

de proprietate pentru sediul Societății Comerciale „INSURANCE CONSULTING BROKER DE ASIGURARE” — S.R.L., spațiul cu

care este înregistrată societatea la oficiul registrului comerțului și la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, fiind proprietatea

doamnei Marcela Burcuș, potrivit Contractului de vânzare-cumpărare nr. 28.064 din 29 noiembrie 1996, astfel fiind încălcate

prevederile art. 3 lit. k) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, fapta constituind contravenție

conform art. 39 alin. (2) lit. a) din lege.

3. La data controlului, Societatea Comercială „INSURANCE CONSULTING BROKER DE ASIGURARE” — S.R.L. nu avea

director executiv și personal angajat, astfel fiind încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările

și completările ulterioare, fapta constituind contravenție conform art. 39 alin. (2) lit. a) și r) din lege.

4. La data controlului, societatea nu deținea un contract de răspundere civilă profesională în vigoare, încălcând astfel

prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2

lit. c) și art. 7 lit. b) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, fapta constituind contravenție

conform art. 39 alin. (2) lit. a) și m

2

) din lege.

Pentru aceste motive, în temeiul prevederilor art. 8 alin. (2) lit. a), ale art. 35 alin. (7) lit. f) și ale art. 39 alin. (3) lit. e) din

Legea nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Normele privind autorizarea

brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, se decide:

Art. 1. — Se retrage autorizația de funcționare a brokerului de

asigurare Societatea Comercială „INSURANCE CONSULTING

BROKER DE ASIGURARE” — S.R.L., cu sediul social în

municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 115, județul Constanța,

înmatriculată la oficiul registrului comerțului cu numărul de ordine

J13/869/15.03.2002, cod unic de înregistrare 14519823,

înmatriculată în Registrul brokerilor de asigurare sub nr. RBK-

166/19.05.2003, reprezentată legal în timpul controlului de

doamna Marcela Burcuș, în calitate de administrator.

Art. 2. — Societății Comerciale „INSURANCE CONSULTING

BROKER DE ASIGURARE” — S.R.L. i se interzice, de la data

primirii prezentei decizii, desfășurarea activității de broker de

asigurare în România, conform prevederilor Legii nr. 32/2000,

cu modificările și completările ulterioare, și ale normelor date în

aplicarea acesteia.

Art. 3. — Brokerul de asigurare are obligația să denunțe toate

contractele de intermediere încheiate cu societățile de asigurare.

Art. 4. — Societatea are obligația să își notifice clienții, în

termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea

efectuării plății ratelor scadente la contractele în curs de derulare

direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru

îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractele în vigoare la

data emiterii prezentei decizii.

Art. 5. — (1) Împotriva prezentei decizii Societatea

Comercială „INSURANCE CONSULTING BROKER DE

ASIGURARE” — S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel

București, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia

conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și

completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000,

cu modificările și completările ulterioare, plângerea adresată

Curții de Apel București nu suspendă pe timpul soluționării

acesteia executarea deciziei emise de Comisia de

Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 6. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din

Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

București, 20 martie 2008.

Nr. 233.



A B O N A M E N T E  L A  P U B L I C A Ț I I L E  O F I C I A L E

— Prețuri pentru anul 2008 —

Suport fizic Suport electronic

Denumirea publicației Abonament Abonament Abonament Abonament Abonament

anual (lei) trimestrial (lei) lunar (lei) anual (lei) lunar (lei)

• Monitorul Oficial, Partea I, în limba română 1.670 428 150

960 90

• Monitorul Oficial, Partea I, în limba română, numere bis* 285 — —

• Monitorul Oficial, Partea I, în limba maghiară 1.500 375 — 420 40

• Monitorul Oficial, Partea a II-a 2.250 562 — 720 65

• Monitorul Oficial, Partea a III-a 430 107 — 240 25

• Monitorul Oficial, Partea a IV-a 1.720 430 — 1.080 100

• Monitorul Oficial, Partea a VI-a 1.600 400 — 900 85

• Monitorul Oficial, Partea a VII-a 540 135 — 240 25

• Colecția Legislația României 450 112 — — —

• Colecția de hotărâri ale Guvernului și alte acte normative 750 187 — — —

• Breviar legislativ 70 17 — 40 —

• Repertoriul actelor normative apărute în Partea I 120 — — — —

** Cu excepția numerelor bis de interes restrâns, disponibile prin comandă.

Prețurile includ TVA 9%.

Abonamente la publicațiile oficiale și comenzi către „Monitorul Oficial” R.A. se pot efectua prin următoarele  societăți

de distribuție:

� COMPANIA NAȚIONALĂ „POȘTA ROMÂNĂ“ — S.A. — prin oficiile sale poștale

� ACTA LEGIS — S.R.L. — București, Str. Lirei nr. 11, parter, ap. 1, 

(telefon/fax: 411.91.79; 411.54.08)

� INFO EUROTRADING — S.A. — București, Splaiul Independenței nr. 202A

(telefon: 316.30.57, fax: 316.30.58)

� INTERPRESS SPORT — S.R.L. — București, Piața Presei Libere nr. 1, corp B, et. 2, camerele 256—259, OP 33

(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)

� MEDIA PRESS ABONAMENTE — S.R.L. — București, str. Izvor nr. 78, et. 2

(telefon: 311.97.84, fax: 311.97.85)

� M.T. PRESS IMPEX — S.R.L. — București, bd. Basarabia nr. 256 

(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16; 255.48.17)

� PRESS EXPRES — S.R.L. — Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9 

(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)

� ZIRKON MEDIA — S.R.L. — București, str. Pictor Dimitrie Hârlescu nr. 6, sector 2

(telefon: 255.18.00, fax: 255.18.66; 255.19.18)

� ART ADVERTISING — S.R.L. — Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II

(fax: 0250/73.54.75, telefon: 0350.40.59.87; 0350.40.59.88)

� CALLIOPE — S.R.L. — Ploiești, str. Elena Doamna nr. 62—64 

(telefon/fax: 0244/51.40.52; 0244/51.48.01)

� DIFSTARPRESS — S.R.L. — Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. I60, sc. A, ap. 15

(telefon/fax: 0243/23.23.68)

� CURIER PRESS — S.A. — Brașov, str. Traian Grozăvescu nr. 7 

(telefon/fax: 0268/47.05.96; 0268/47.56.68)

� MIMPEX — S.R.L. — Hunedoara, str. Ion Creangă nr. 2, bl. 2, ap. 1 

(telefon/fax: 0254/71.92.43)

� ROESTA — S.R.L. — Curtea de Argeș, str. Valea Iașului, bl. P10, sc. B, ap. 18

(telefon/fax: 0248/72.11.43)

� VIAȚA LIBERĂ — S.A. — Galați, Str. Domnească nr. 68

(telefon: 0236/46.06.20, fax: 0236/46.08.75)

� UNITATEA — S.R.L. — Alba Iulia, str. Traian nr. 26

(telefon: 0258/81.16.31, fax: 0258/81.28.43)

� MANPRES DISTRIBUTION — S.R.L. — București, Piața Presei Libere nr. 1 (OP 33 — CP 24)

(telefon/fax: 0318.06.20.33)

� CUGET LIBER — S.A. — Constanța, bd. I.C. Brătianu nr. 5 

(telefon: 0241/58.21.20, fax: 0241/61.95.24)
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