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p. PREȘEDINTELE CAMEREI

DEPUTAȚILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREȘEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENȚIU

ANTONESCU

București, 13 noiembrie 2012.

Nr. 207.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței

Guvernului nr. 15/2011 pentru modificarea și completarea 

art. 3 din Legea nr. 491/2003 privind plantele medicinale 

și aromatice, precum și produsele stupului

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția

României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului

nr. 15/2011 pentru modificarea și completarea art. 3 din Legea nr. 491/2003 privind

plantele medicinale și aromatice, precum și produsele stupului și se dispune

publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 12 noiembrie 2012.

Nr. 696.

�
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L E G I  Ș I  D E C R E T E

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

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

L E G E

privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2011 

pentru modificarea și completarea art. 3 din Legea 

nr. 491/2003 privind plantele medicinale și aromatice, 

precum și produsele stupului

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 15 din 24 august 2011

pentru modificarea și completarea art. 3 din Legea nr. 491/2003 privind plantele

medicinale și aromatice, precum și produsele stupului, adoptată în temeiul art. 1

pct. IV din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 26 august 2011,

cu următoarea completare: 

— La articolul unic, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3,

cu următorul cuprins:

„3. După alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (101), cu
următorul cuprins:

«(10

1

) Procedurile privind modul de realizare a notificării, supravegherii și

controlului produselor prevăzute la alin. (6), precum și de gestionare a propunerilor

de utilizare a mențiunilor nutriționale și de sănătate de către operatorii din domeniu

pentru aceste produse se aprobă prin ordine emise de Ministerul Agriculturii și

Dezvoltării Rurale.»”

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



Articol unic. — Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 15 din

23 august 2012 pentru modificarea și completarea Legii

nr. 571/2003 privind Codul fiscal, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.4

din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite

ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 621 din 29 august 2012, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 14, litera a) a alineatului (3) al

articolului 134

2

se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) în cazul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de

TVA conform art. 153, care au sediul activității economice în

România conform art. 125

1

alin. (2) lit. a), a căror cifră de afaceri

în anul calendaristic precedent nu depășește plafonul de

2.250.000 lei. Persoana impozabilă care în anul precedent nu a

aplicat sistemul TVA la încasare, dar a cărei cifră de afaceri

pentru anul respectiv este inferioară plafonului de 2.250.000 lei,

aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei

de-a doua perioade fiscale din anul următor celui în care nu a

depășit plafonul. Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de

2.250.000 lei este constituită din valoarea totală a livrărilor de

bunuri și a prestărilor de servicii taxabile și/sau scutite cu drept

de deducere, precum și a operațiunilor rezultate din activități

economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind

în străinătate, conform art. 132 și 133, realizate în cursul unui an

calendaristic;”.

2. La articolul I punctul 14, litera d) a alineatului (6) al

articolului 134

2

se modifică și va avea următorul cuprins:

„d) în cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii a căror

contravaloare este încasată, parțial sau total, cu numerar de

către persoana impozabilă eligibilă pentru aplicarea sistemului

TVA la încasare de la beneficiari persoane juridice, persoane

fizice înregistrate în scopuri de TVA, persoane fizice autorizate,

liber-profesioniști și asocieri fără personalitate juridică. În cazul

în care, ulterior emiterii facturii, se încasează în numerar o parte

sau contravaloarea integrală a acesteia, pentru taxa aferentă

acestor sume nu se aplică regulile de exigibilitate prevăzute la

alin. (1) și alin. (2) lit. a);”.

3. La articolul I punctul 31, alineatele (11) și (12) ale

articolului 156

3

se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(11) Persoana impozabilă prevăzută la art. 134

2

alin. (3)

lit. a), care trebuie să aplice sistemul TVA la încasare potrivit

prevederilor art. 134

2

alin. (3)—(8), are obligația să depună la

organele fiscale competente, până la data de 25 ianuarie

inclusiv, o notificare din care să rezulte că cifra de afaceri din

anul calendaristic precedent, determinată potrivit prevederilor

art. 134

2

alin. (3), nu depășește plafonul de 2.250.000 lei. Nu

are obligația să depună notificarea prevăzută la prima teză

persoana impozabilă care a aplicat sistemul TVA la încasare în

anul calendaristic precedent și care este obligată să continue

aplicarea sistemului TVA la încasare ca urmare a faptului că cifra

sa de afaceri nu a depășit în anul calendaristic precedent

plafonul de 2.250.000 lei. În situația în care persoana impozabilă

prevăzută la art. 134

2

alin. (3) lit. a), care trebuie să aplice

sistemul TVA la încasare, nu depune notificarea prevăzută la

prima teză, aceasta va fi înregistrată din oficiu de organele

fiscale competente în Registrul persoanelor impozabile care

aplică sistemul TVA la încasare, prevăzut la alin. (13). În

perioada cuprinsă între data la care persoana impozabilă avea

obligația aplicării sistemului TVA la încasare și data înregistrării

din oficiu de către organele fiscale competente în Registrul

persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare,

dreptul de deducere a TVA aferente achizițiilor efectuate de

persoana impozabilă este amânat până în momentul în care

taxa aferentă bunurilor și serviciilor care i-au fost livrate/prestate

a fost plătită furnizorului/prestatorului său, în conformitate cu

prevederile art. 145 alin. (1

2

), iar pentru livrările de

bunuri/prestările de servicii efectuate de persoana impozabilă

în perioada respectivă se aplică regulile privind exigibilitatea

taxei, prevăzute la art. 134

2

alin. (3)—(8).

(12) Persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la

încasare și care depășește în cursul anului calendaristic curent

plafonul de 2.250.000 lei are obligația să depună la organele

fiscale competente, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare

perioadei fiscale în care a depășit plafonul, o notificare din care

să rezulte cifra de afaceri realizată, determinată potrivit

prevederilor art. 134

2

alin. (3), în vederea schimbării sistemului

aplicat potrivit prevederilor art. 134

2

alin. (4). În situația în care

persoana impozabilă care depășește plafonul nu depune

notificarea prevăzută la prima teză, aceasta va fi radiată din

oficiu de organele fiscale competente din Registrul persoanelor

impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, prevăzut la

alin. (13), începând cu data înscrisă în decizia de radiere din

Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la

încasare. Pentru livrările de bunuri/prestările de servicii

efectuate de persoana impozabilă în perioada cuprinsă între

data la care persoana impozabilă avea obligația de a nu mai

aplica sistemul TVA la încasare și data radierii din oficiu de către

organele fiscale competente din Registrul persoanelor

impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, se aplică

regulile generale privind exigibilitatea taxei, prevăzute la

art. 134

2

alin. (1) și (2), iar dreptul de deducere a TVA aferente

achizițiilor efectuate de persoana impozabilă în perioada

respectivă se exercită în conformitate cu prevederile art. 145

alin. (1).”

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

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, 

VIOREL HREBENCIUC

PREȘEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

București, 13 noiembrie 2012.

Nr. 208.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

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

L E G E

privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Parlamentul României adoptă prezenta lege.



PARLAMENTUL ROMÂNIEI

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

L E G E

privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri 

financiar-fiscale

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. — Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 30 din

31 august 2011 pentru modificarea și completarea Legii

nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru

reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, adoptată în temeiul

art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului

de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 627 din 2 septembrie 2011, cu

următoarele modificări și completări:

1. La articolul I, după punctul 76 se introduce un nou

punct, punctul 76

1

, cu următorul cuprins:

„761
. La articolul 250 alineatul (1), după punctul 19 se

introduce un nou punct, punctul 20, cu următorul cuprins:

«20. clădirile care aparțin organizațiilor cetățenilor aparținând

minorităților naționale din România, cu statut de utilitate publică,

cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități

economice.»”

2. La articolul I, după punctul 84 se introduce un nou

punct, punctul 84

1

, cu următorul cuprins:

„841. La articolul 263, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:

«(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule,

impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcție de

capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe

de 200 cm

3

sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare

din tabelul următor:

Nr. 

crt.

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm

3

sau fracțiune din aceasta)

1. Motorete, scutere, motociclete și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm

3

inclusiv 8

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm

3

și 2.000 cm

3

inclusiv 18

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm

3

și 2.600 cm

3

inclusiv 72

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm

3

și 3.000 cm

3

inclusiv 144

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm

3

290

6. Autobuze, autocare, microbuze 24
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței

Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea și completarea

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția

României, republicată,

Președintele  României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului

nr. 15/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul

fiscal și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,

Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 12 noiembrie 2012.

Nr. 697.

�



Nr. 

crt.

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică

7. Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv 30

8. Tractoare înmatriculate 18

II. Vehicule înregistrate

1. Vehicule cu capacitate cilindrică lei/200 cm

3

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm

3

2—4

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm

3

4—6

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată 50—150 lei/an»”

3. La articolul VIII, punctul 1 se modifică și va avea

următorul cuprins:

„1. La articolul 1 se introduce un nou alineat, alineatul (2),
cu următorul cuprins:

«(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru

contribuabilii care înregistrează obligații fiscale în sumă totală

mai mare de 300 milioane lei, perioada de eșalonare poate fi de

până la 7 ani.»”

4. La articolul VIII, după punctul 6 se introduce un nou

punct, punctul 6

1

, cu următorul cuprins:

„61. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:

«(1) În termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării

acordului de principiu, contribuabilii trebuie să constituie garanții,

cu excepția instituțiilor publice, astfel cum sunt definite prin

Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și

completările ulterioare, și prin Legea nr. 273/2006 privind

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

după caz, precum și a autorităților/serviciilor publice autonome

înființate prin lege organică.»”

5. La articolul VIII, punctul 8 se modifică și va avea

următorul cuprins:

„8. La articolul 9, alineatul (9) se modifică și va avea
următorul cuprins:

«(9) Garanțiile constituite sub formele prevăzute la alin. (2)

trebuie să acopere sumele eșalonate la plată, dobânzile

datorate pe perioada eșalonării la plată, plus un procent de până

la 16% din sumele eșalonate la plată, în funcție de perioada de

eșalonare la plată, astfel:

a) pentru eșalonări de la 13 la 24 de luni, procentul este de 4%;

b) pentru eșalonări de la 25 la 36 de luni, procentul este de 8%;

c) pentru eșalonări de la 37 la 48 de luni, procentul este de 12%;

d) pentru eșalonări de peste 49 de luni, procentul este de 16%.»”

Art. II. — Prevederile art. I pct. 2 din prezenta lege intră în

vigoare de la data de 1 ianuarie 2013.

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

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREȘEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

București, 13 noiembrie 2012.

Nr. 209.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței

Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea și completarea

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru

reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția

României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului

nr. 30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul

fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și se dispune

publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 12 noiembrie 2012.

Nr. 698.

�
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

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

L E G E

pentru completarea Legii nr. 95/2006 

privind reforma în domeniul sănătății

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — După titlul XIV „Exercitarea profesiei de farmacist.

Organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România” din Legea

nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările

ulterioare, se introduce un nou titlu, titlul XIV

1

„Infracțiuni”, cuprinzând 

articolul 641

1

, cu următorul cuprins:

„TITLUL XIV

1

Infracțiuni

Art. 641

1

. — (1) Amenințarea săvârșită nemijlocit ori prin mijloace de

comunicare directă contra unui medic, asistent medical, șofer de autosanitară,

ambulanțier sau oricărui alt fel de personal din sistemul sanitar, aflat în exercițiul

funcțiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercițiul funcțiunii, se pedepsește cu

închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Lovirea sau orice acte de violență săvârșite împotriva persoanelor

prevăzute la alin. (1), aflate în exercițiul funcțiunii ori pentru fapte îndeplinite în

exercițiul funcțiunii, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

(3) Vătămarea corporală săvârșită împotriva persoanelor prevăzute la

alin. (1), aflate în exercițiul funcțiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercițiul

funcțiunii, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 6 ani.

(4) Vătămarea corporală gravă săvârșită împotriva persoanelor prevăzute la

alin. (1), aflate în exercițiul funcțiunii ori pentru fapte îndeplinite în exercițiul

funcțiunii, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
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p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREȘEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENȚIU

ANTONESCU

București, 13 noiembrie 2012.

Nr. 212.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind promulgarea Legii pentru completarea 

Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția

României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru completarea Legii nr. 95/2006

privind reforma în domeniul sănătății și se dispune publicarea acestei legi în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 12 noiembrie 2012.

Nr. 701.

�
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

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

L E G E

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea

absolvenților promoțiilor 2012 ale instituțiilor de formare

profesională inițială din sistemul de apărare națională, 

ordine publică și siguranță națională

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37

din 27 iunie 2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenților

promoțiilor 2012 ale instituțiilor de formare profesională inițială din sistemul de

apărare națională, ordine publică și siguranță națională, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 3 iulie 2012.

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

p. PREȘEDINTELE CAMEREI

DEPUTAȚILOR, 

VIOREL HREBENCIUC

PREȘEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENȚIU

ANTONESCU

București, 13 noiembrie 2012.

Nr. 213.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 37/2012 pentru stabilirea unor

măsuri privind încadrarea absolvenților promoțiilor 2012 

ale instituțiilor de formare profesională inițială din sistemul 

de apărare națională, ordine publică și siguranță națională

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția

României, republicată, 

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență

a Guvernului nr. 37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea

absolvenților promoțiilor 2012 ale instituțiilor de formare profesională inițială din

sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională și se dispune

publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 12 noiembrie 2012.

Nr. 702.

�
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

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

L E G E  

privind aprobarea Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr. 130/2010 pentru modificarea 

Legii farmaciei nr. 266/2008

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130 din

28 decembrie 2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 30 decembrie 2010, cu

modificările și completările ulterioare, cu următoarea modificare:

— La articolul I punctul 2, articolul 42 se modifică și va avea următorul

cuprins:

„Art. 42. — Dispozițiile art. 12 se aplică până la data de 31 decembrie 2014

inclusiv.”

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

p. PREȘEDINTELE CAMEREI

DEPUTAȚILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREȘEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENȚIU

ANTONESCU

București, 13 noiembrie 2012.

Nr. 215.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

pentru promulgarea Legii privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2010 

pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția

României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență

a Guvernului nr. 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008 și se

dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 12 noiembrie 2012.

Nr. 704.

�
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

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

L E G E

privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2012 

pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2007 

privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările 

de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate 

pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 5 din 25 ianuarie 2012

pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor

aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe

coridorul IV paneuropean supuse modernizării, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.4

din Legea nr. 284/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2012.

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

p. PREȘEDINTELE CAMEREI

DEPUTAȚILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREȘEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENȚIU

ANTONESCU

București, 13 noiembrie 2012.

Nr. 216.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

pentru promulgarea Legii privind aprobarea 

Ordonanței Guvernului nr. 5/2012 pentru modificarea

Ordonanței Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea 

unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor

de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean 

supuse modernizării

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția

României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului

nr. 5/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2007 privind

reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de

cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării și se dispune

publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 12 noiembrie 2012.

Nr. 705.



O R D O N A N Ț E  Ș I  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

O R D O N A N Ț Ă  D E  U R G E N Ț Ă

privind modificarea unor acte normative și pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii 

în domeniul executării unor creanțe datorate statului

Având în vedere necesitatea recuperării într-un timp cât mai scurt a creanțelor datorate și neachitate la termen, rezultate

din contracte de concesiune, arendă și din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinație agricolă încheiate de

Agenția Domeniilor Statului, a administrării unitare prin Agenția Națională de Administrare Fiscală a redevențelor datorate și

diminuării presiunii asupra deficitului bugetului general consolidat,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare

a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
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Art. I. — Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților

comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică

și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției

Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificările și completările

ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), partea introductivă va avea

următorul cuprins:

„Art. 4. — (1) Agenția Domeniilor Statului, instituție publică

cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat,

în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, are

următoarele atribuții:”.

2. La articolul 4 alineatul (1), litera e) va avea următorul

cuprins:

„e) concesionarea, arendarea sau închirierea bunurilor aflate

în administrarea Agenției Domeniilor Statului.”

3. Articolul 5

1

va avea următorul cuprins:

„Art. 5

1

. — (1) Privatizarea societăților comerciale agricole

care dețin în exploatare terenuri cu destinație agricolă,

constituite în conformitate cu Legea nr. 15/1990, cu modificările

ulterioare, administrarea acestora până la privatizare și

concesionarea sau arendarea terenurilor proprietate publică și

privată a statului, aflate în exploatarea acestora, se

coordonează de către Comitetul de privatizare, concesionare și

arendare, denumit în continuare Comitet, organism fără

personalitate juridică, constituit în cadrul Agenției Domeniilor

Statului.

(2) Din Comitet fac parte 5 reprezentanți ai Ministerului

Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 4 ai Agenției Domeniilor Statului

și câte un reprezentant al Agenției Naționale de Cadastru și

Publicitate Imobiliară, Autorității Naționale Sanitare Veterinare

și pentru Siguranța Alimentelor, Ministerului Mediului și Pădurilor

și Ministerului Administrației și Internelor. Atribuțiile și

componența nominală a membrilor Comitetului se stabilesc prin

ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, la propunerea

instituțiilor reprezentate.

(3) Membrii Comitetului sunt remunerați din bugetul de

venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al Agenției

Domeniilor Statului, întocmit cu respectarea prevederilor

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind

privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea

nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii

nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării,

cu modificările și completările ulterioare. Cuantumul maxim al

indemnizației lunare va fi stabilit prin ordin al ministrului

agriculturii și dezvoltării rurale, fără a putea depăși 20% din

nivelul indemnizației lunare acordate prin lege pentru funcția de

secretar de stat.”

4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. — (1) Beneficiarii contractelor de concesiune, arendă

și ai altor contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu

destinație agricolă, încheiate de Agenția Domeniilor Statului, au

obligația de a declara și de a plăti trimestrial sumele

reprezentând redevențe rezultate din contractele de concesiune,

arendă și alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu

destinație agricolă.

(2) Beneficiarii contractelor au obligația să depună la organul

fiscal competent o declarație care cuprinde toate sumele

datorate, potrivit alin. (1), ale căror termene de plată sunt

scadente în trimestrul de referință. În declarație nu se cuprind

amenzile, penalitățile sau alte sume stabilite ca urmare a

nerespectării clauzelor contractuale.

(3) Sumele prevăzute la alin. (1) se declară și se plătesc

trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare încheierii

trimestrului pentru care se datorează, și constituie venit la

bugetul de stat.

(4) Sumele prevăzute la alin. (1) se achită de beneficiarii

contractelor în conturi distincte de disponibilități deschise la

Trezoreria Statului pe numele Agenției Domeniilor Statului, în

cadrul contului sintetic 50.32 «Disponibil din sume colectate

pentru bugetul de stat», codificate cu codul de identificare fiscală

al beneficiarilor contractelor.

(5) Sumele colectate de Agenția Domeniilor Statului în

conturile prevăzute la alin. (4) se transferă în conturile

corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat, în funcție de

natura acestora, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la

încasare, pe baza ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului

întocmite distinct pentru fiecare beneficiar de contract.

(6) În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care

Agenția Domeniilor Statului transferă în conturile

corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat sumele

colectate, la rubrica «Data debitării» se va înscrie «data plății»

din extrasul conturilor prevăzute la alin. (4) în care au fost

încasate sumele respective.

(7) Plata sumelor cuvenite beneficiarilor prevăzuți la alin. (1)

cu titlu de susținere financiară a agriculturii de către stat,

aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului

Agriculturii și Dezvoltării Rurale și având ca sursă de finanțare

exclusiv bugetul de stat, se efectuează într-un cont de disponibil

distinct deschis la Trezoreria Statului. Beneficiarii pot utiliza

sumele din contul de disponibil numai după achitarea redevenței

restante.”

Art. II. — Alineatul (2) al articolului 1 din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea

procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenției

Domeniilor Statului de către partenerii contractuali, publicată în



Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 4 iulie 2005,

aprobată prin Legea nr. 368/2005, cu modificările ulterioare, se

modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului

nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică

și Agenției Domeniilor Statului în calitate de instituție implicată în

procesul de privatizare, cu excepția redevențelor rezultate din

contractele de concesiune, arendă și alte contracte de

exploatare eficientă a terenurilor cu destinație agricolă, încheiate

de Agenția Domeniilor Statului.”

Art. III. — (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei

ordonanțe de urgență, redevențele din contractele de

concesiune, arendă și din alte contracte de exploatare eficientă

a terenurilor cu destinație agricolă încheiate de Agenția

Domeniilor Statului și neplătite către Agenția Domeniilor Statului,

inclusiv sumele restante aferente acestor redevențe, se achită

la unitățile Trezoreriei Statului, în conformitate cu prevederile

art. 6 alin. (4)—(6) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea

societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri

proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și

înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și

completările ulterioare.

(2) Agenția Națională de Administrare Fiscală este

competentă să administreze redevențele rezultate din

contractele de concesiune, arendă și din alte contracte de

exploatare eficientă a terenurilor cu destinație agricolă încheiate

de Agenția Domeniilor Statului.

Art. IV.— (1) Beneficiarii contractelor de concesiune, arendă

și din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu

destinație agricolă, încheiate de Agenția Domeniilor Statului,

plătitori de redevență, sunt obligați să întocmească pe propria

răspundere și să depună, până la data de 25 a lunii următoare

intrării în vigoare a ordinului președintelui Agenției Naționale de

Administrare Fiscală prevăzut la alin. (4), la organul fiscal

competent, o declarație-inventar privind redevențele restante la

data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și

neachitate până la data depunerii acesteia, avizată de Agenția

Domeniilor Statului.

(2) Declarația prevăzută la alin. (1) constituie titlu de creanță,

potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind

Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și

completările ulterioare, și devine titlu executoriu în cazul în care

debitorul nu își îndeplinește obligația de plată în termen de

15 zile de la data împlinirii termenului prevăzut la alin. (1).

(3) Termenele de prescripție prevăzute de lege, la data intrării

în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru creanțele

prevăzute la alin. (1), ce fac obiectul declarației-inventar, rămân

aplicabile.

(4) Modelul și conținutul formularului „declarației-inventar” se

aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de

Administrare Fiscală în termen de 30 de zile de la data intrării în

vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(5) Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 6 din Legea

nr. 268/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum

și ale art. III și ale prezentului articol se încheie un protocol între

Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Agriculturii și

Dezvoltării Rurale privind schimbul de informații, care se aprobă

prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului

agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data

intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(6) Pentru creanțele ce fac obiectul declarației-inventar se

datorează dobânzi și penalități de întârziere potrivit dispozițiilor

Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările

și completările ulterioare, începând cu ziua imediat următoare

împlinirii termenului prevăzut la alin. (1). De la această dată

încep să curgă termenele în funcție de care se stabilește nivelul

penalității de întârziere.

(7) Obligațiile incluse în titlurile executorii emise de Agenția

Domeniilor Statului și neachitate până la data intrării în vigoare

a prezentei ordonanțe de urgență nu sunt supuse declarației-

inventar prevăzute la alin. (1).

(8) Punerea în executare a titlurilor executorii prevăzute la

alin. (7) se supune legii în vigoare la data la care au fost emise

titlurile executorii respective.

Art. V. — (1) Executările silite pentru creanțe reprezentând

redevențe rezultate din contractele de concesiune, arendă și din

alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinație

agricolă, încheiate de Agenția Domeniilor Statului, aflate în curs

la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se

continuă de Agenția Domeniilor Statului și se supun legii în

vigoare la data la care au fost începute.

(2) În litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești la data

intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, care au ca

obiect plata redevențelor prevăzute la alin. (1), statul este

reprezentat în continuare de Agenția Domeniilor Statului, fiindu-le

aplicabile dispozițiile legale în vigoare la data introducerii cererii

de chemare în judecată.

Art. VI. — La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de

urgență se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 655/2011 pentru

stabilirea atribuțiilor, componenței și numărului membrilor

Comitetului de privatizare, concesionare și arendare din cadrul

Agenției Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2011.
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PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul administrației și internelor,

Mircea Dușa

p. Ministrul delegat pentru administrație,

Constantin Cătălin Chiper,

secretar de stat

Ministrul mediului și pădurilor,

Rovana Plumb

Viceprim-ministru,

ministrul finanțelor publice,

Florin Georgescu

București, 30 octombrie 2012.

Nr. 64.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Programului statistic național anual 2012

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 10 alin. (6)

din Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu

modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă Programul statistic național anual 2012, prevăzut în

anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Realizarea Programului statistic național anual 2012 se finanțează

din bugetul Institutului Național de Statistică și din bugetele autorităților și

instituțiilor implicate, în limita prevederilor bugetare aprobate pe anul 2012, precum

și din alte surse interne și externe, în condițiile legii.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Președintele Institutului Național 

de Statistică,

Vergil Voineagu

Ministrul muncii, familiei 

și protecției sociale,

Mariana Câmpeanu

Ministrul administrației și internelor,

Mircea Dușa

Ministrul delegat pentru administrație,

Radu Stroe

p. Ministrul agriculturii 

și dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

Ministrul mediului și pădurilor,

Rovana Plumb

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor publice,

Florin Georgescu

București, 6 noiembrie 2012.

Nr. 1.083.

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 bis, care se poate

achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, București,

șos. Panduri nr. 1.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind durata și condițiile de păstrare a buletinelor de vot întrebuințate, a celor contestate, 

precum și a celor neîntrebuințate, a ștampilelor și a celorlalte materiale utilizate la alegerile 

pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2012

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 69 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea

Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației

publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările

și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) Buletinele de vot întrebuințate, cele contestate,

precum și cele neîntrebuințate, ștampilele și celelalte materiale

utilizate la alegerile pentru Camera Deputaților și Senat din anul

2012, primite de instanțele judecătorești de la birourile electorale

ale secțiilor de votare, sunt păstrate în arhivă, separat de

celelalte documente ale instanței, timp de 3 luni de la data

publicării rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României,

Partea I.

(2) După împlinirea termenului prevăzut la alin. (1),

instanțele, cu sprijinul prefecților, predau pe bază de proces-

verbal, în vederea topirii, operatorilor economici specializați

buletinele de vot și celelalte materiale utilizate în procesul

electoral.

Art. 2. — (1) Buletinele de vot nule și cele contestate, copiile

listelor electorale utilizate în cadrul secțiilor de votare, precum și

celelalte materiale deținute de către birourile electorale de

circumscripție ale județelor, respectiv de către biroul electoral

de circumscripție al municipiului București și biroul electoral de

circumscripție pentru românii cu domiciliul sau reședința în

străinătate se predau, pe bază de proces-verbal, tribunalelor

județene, respectiv Tribunalului București, care le vor păstra în

arhivă, separat de celelalte documente ale instanței, o perioadă

de 3 luni de la data publicării rezultatelor alegerilor în Monitorul

Oficial al României, Partea I.

(2) În cazul în care biroul electoral de circumscripție pentru

românii cu domiciliul sau reședința în străinătate și-a încetat

activitatea, birourile electorale ale secțiilor de votare din

străinătate predau Tribunalului București, pe bază de proces-

verbal, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe,

procesele-verbale, contestațiile privitoare la operațiunile

electorale ale biroului electoral al secției de votare, buletinele de

vot nule și cele contestate, formularele tipizate care au fost

folosite la calculul rezultatelor, precum și listele electorale

utilizate în cadrul secțiilor de votare, îndosariate pe tipuri de liste.

(3) Documentele și celelalte materiale deținute de oficiile

electorale, care nu sunt predate biroului electoral de

circumscripție al municipiului București, se predau, pe bază de

proces-verbal, Tribunalului București.

(4) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1),

tribunalele, cu sprijinul prefecților, predau pe bază de proces-

verbal, în vederea topirii, operatorilor economici specializați

documentele și celelalte materiale primite de la birourile

electorale de circumscripție și oficiile electorale.

(5) Documentele și celelalte materiale utilizate în cadrul

secțiilor de votare din străinătate, altele decât cele prevăzute la

alin. (2), care nu sunt înaintate biroului electoral de

circumscripție pentru românii cu domiciliul sau reședința în

străinătate sau Tribunalului București, se predau pe bază de

proces-verbal reprezentanțelor diplomatice, care, în termen de

3 luni de la publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial

al României, Partea I, le predau în vederea topirii de către

operatorii economici specializați.

Art. 3. — Procesele-verbale predate la Biroul Electoral

Central, registrele acestuia, precum și toate documentele și

materialele de la Biroul Electoral Central, rezultate ca urmare a

alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat din anul 2012, se

predau pe bază de proces-verbal Autorității Electorale

Permanente, care le păstrează în arhivă, în conformitate cu

prevederile Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, cu modificările

și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administrației și internelor,

Mircea Dușa

Ministrul delegat pentru administrație,

Radu Stroe

p. Președintele Autorității Electorale Permanente,

Dan Vlaicu

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlățean

București, 6 noiembrie 2012.

Nr. 1.093.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind alocarea unei sume din Fondul național de dezvoltare la dispoziția Guvernului, 

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru județul Gorj

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 113/2006 privind înființarea Fondului național de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă alocarea din Fondul național de

dezvoltare la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat

pe anul 2012, a sumei de 451 mii lei bugetului local al

municipiului Târgu Jiu, județul Gorj, în vederea finanțării

obiectivului de investiții „Amenajare Heliport — Insula Râului Jiu,

municipiul Târgu Jiu”.

Art. 2. — Ordonatorul principal de credite răspunde de modul

de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei

alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. — Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să

introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de

stat pe anul 2012.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administrației și internelor,

Mircea Dușa

Ministrul delegat pentru administrație,

Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Florin Georgescu

București, 14 noiembrie 2012.

Nr. 1.096.

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, 

a funcției publice de prefect al județului Constanța 

de către domnul Huțucă Bogdan Iulian

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999

privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările

ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează

exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de prefect al județului

Constanța de către domnul Huțucă Bogdan Iulian.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administrației și internelor,

Mircea Dușa

Ministrul delegat pentru administrație,

Radu Stroe

București, 14 noiembrie 2012.

Nr. 1.097.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii și Patrimoniului Național pe anul 2012 

din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice,

cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 3 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor

forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări și

completări prin Legea nr. 125/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii

și Patrimoniului Național pe anul 2012 din Fondul de rezervă

bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe

anul 2012, cu suma de 12.000 mii lei, la capitolul 67.01 „Cultură,

recreere și religie”, titlul „Alte cheltuieli”, articolul „Susținerea

cultelor”, în vederea construirii și reparării unor lăcașuri de cult.

Art. 2. — Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să

introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite,

modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în

volumul și structura bugetului Ministerului Culturii și

Patrimoniului Național pe anul 2012.

Art. 3. — Ministerul Culturii și Patrimoniului Național prin

Secretariatul de Stat pentru Culte și alte organe abilitate de lege

vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile

legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul culturii și patrimoniului național,

Puiu Hașotti

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Florin Georgescu

București, 14 noiembrie 2012.

Nr. 1.099.

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în

condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului

Constanța de către domnul Bola Eugen

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 alin. (2

1

) și ale

art. 92 alin. (1

1

) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,

republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Domnul Bola Eugen exercită, cu caracter temporar, prin

detașare în condițiile legii, funcția publică de prefect al județului Constanța.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administrației și internelor,

Mircea Dușa

Ministrul delegat pentru administrație,

Radu Stroe

București, 14 noiembrie 2012.

Nr. 1.098.
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A C T E  A L E  B Ă N C I I  N A Ț I O N A L E  A  R O M Â N I E I

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

C I R C U L A R Ă

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 

24 octombrie — 23 noiembrie 2012

În baza dispozițiilor art. 5 și art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,

în aplicarea prevederilor art. 15, 16 și 17 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 6/2002 privind regimul

rezervelor minime obligatorii, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României h o t ă r ă ș t e:

Începând cu perioada de aplicare 24 octombrie —

23 noiembrie 2012, ratele dobânzilor plătite la rezervele minime

obligatorii sunt următoarele:

— 0,95% pe an pentru rezervele minime obligatorii

constituite în lei;

— 0,59% pe an pentru rezervele minime obligatorii

constituite în euro;

— 0,24% pe an pentru rezervele minime obligatorii

constituite în dolari SUA.

Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,

Mugur Constantin Isărescu

București, 8 noiembrie 2012.

Nr. 32.


