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    *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 12 
decembrie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de 
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    Parlamentul României adopta prezenta lege.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    Scop
    ART. 1
    (1) Prezenta lege are ca scop garantarea şi protejarea drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa 
intima, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal.
    (2) Exercitarea drepturilor prevăzute în prezenta lege nu poate fi restrânsă 
decât în cazuri expres şi limitativ prevăzute de lege.
    Domeniu de aplicare
    ART. 2
    (1) Prezenta lege se aplica prelucrarilor de date cu caracter personal, 
efectuate, în tot sau în parte, prin mijloace automate, precum şi prelucrării 
prin alte mijloace.decât cele automate a datelor cu caracter personal care fac 
parte dintr-un sistem de evidenta sau care sunt destinate sa fie incluse într-un 
asemenea sistem.
    (2) Prezenta lege se aplica:
    a) prelucrarilor de date cu caracter personal, efectuate în cadrul 
activităţilor desfăşurate de operatori stabiliţi în România;
    b) prelucrarilor de date cu caracter personal, efectuate în cadrul 
activităţilor desfăşurate de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale 
României;
    c) prelucrarilor de date cu caracter personal, efectuate în cadrul 
activităţilor desfăşurate de operatori care nu sunt stabiliţi în România, prin 
utilizarea de mijloace de orice natura situate pe teritoriul României, cu 
excepţia cazului în care aceste mijloace nu sunt utilizate decât în scopul 
tranzitarii pe teritoriul României a datelor cu caracter personal care fac 
obiectul prelucrarilor respective.
    (3) In cazul prevăzut la alin. (2) lit. c) operatorul îşi va desemna un 
reprezentant care trebuie sa fie o persoana stabilită în România. Prevederile 
prezentei legi aplicabile operatorului sunt aplicabile şi reprezentantului 
acestuia, fără a aduce atingere posibilitatii de a introduce acţiune în justiţie 
direct impotriva operatorului.
    (4) Prezenta lege se aplica prelucrarilor de date cu caracter personal 
efectuate de persoane fizice sau juridice, romane ori străine, de drept public 
sau de drept privat, indiferent dacă au loc în sectorul public sau în sectorul 
privat.
    (5) In limitele prevăzute de prezenta lege, aceasta se aplica şi 
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prelucrarilor şi transferului de date cu caracter personal, efectuate în cadrul 
activităţilor de prevenire, cercetare şi reprimare a infracţiunilor şi de 
menţinere a ordinii publice, precum şi al altor activităţi desfăşurate în 
domeniul dreptului penal, în limitele şi cu restricţiile stabilite de lege.
    (6) Prezenta lege nu se aplica prelucrarilor de date cu caracter personal, 
efectuate de persoane fizice exclusiv pentru uzul lor personal, dacă datele în 
cauza nu sunt destinate a fi dezvăluite.
    (7) Prezenta lege nu se aplica prelucrarilor şi transferului de date cu 
caracter personal, efectuate în cadrul activităţilor în domeniul apărării 
naţionale şi siguranţei naţionale, desfăşurate în limitele şi cu restricţiile 
stabilite de lege.
    (8) Prevederile prezentei legi nu aduc atingere obligaţiilor asumate de 
România prin instrumente juridice ratificate.
    Definiţii
    ART. 3
    In înţelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc după cum urmează:
    a) date cu caracter personal - orice informaţii referitoare la o persoana 
fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea 
persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în mod particular prin 
referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori 
specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau 
sociale;
    b) prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operaţiune sau set de 
operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace 
automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, 
stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, 
dezvaluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, 
alaturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;
    c) stocarea - păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal 
culese;
    d) sistem de evidenta a datelor cu caracter personal - orice structura 
organizată de date cu caracter personal, accesibila potrivit unor criterii 
determinate, indiferent dacă aceasta structura este organizată în mod centralizat 
ori descentralizat sau este repartizata după criterii functionale ori geografice;
    e) operator - orice persoana fizica sau juridică, de drept privat ori de 
drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile 
teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a 
datelor cu caracter personal; dacă scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor 
cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act 
normativ, operator este persoana fizica sau juridică, de drept public ori de 
drept privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza 
acelui act normativ;
    f) persoana imputernicita de către operator - o persoana fizica sau juridică, 
de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile 
şi structurile teritoriale ale acestora, care prelucreaza date cu caracter 
personal pe seama operatorului;
    g) terţ - orice persoana fizica sau juridică, de drept privat ori de drept 
public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale 
ale acestora, alta decât persoana vizata, operatorul ori persoana imputernicita 
sau persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului sau a persoanei 
împuternicite, sunt autorizate sa prelucreze date;
    h) destinatar - orice persoana fizica sau juridică, de drept privat ori de 
drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile 
teritoriale ale acestora, căreia ii sunt dezvăluite date, indiferent dacă este 
sau nu terţ; autorităţile publice cărora li se comunica date în cadrul unei 
competente speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari;
    i) date anonime - date care, datorită originii sau modalitatii specifice de 
prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoana identificata sau identificabila.

    CAP. II
    Reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal
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    Caracteristicile datelor cu caracter personal în cadrul prelucrării
    ART. 4
    (1) Datele cu caracter personal destinate a face obiectul prelucrării trebuie 
sa fie:
    a) prelucrate cu buna-credinţa şi în conformitate cu dispoziţiile legale în 
vigoare;
    b) colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime; prelucrarea 
ulterioara a datelor cu caracter personal în scopuri statistice, de cercetare 
istorica sau ştiinţifică nu va fi considerată incompatibilă cu scopul colectării 
dacă se efectuează cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi, inclusiv a celor 
care privesc efectuarea notificării către autoritatea de supraveghere, precum şi 
cu respectarea garanţiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, 
prevăzute de normele care reglementează activitatea statistica ori cercetarea 
istorica sau ştiinţifică;
    c) adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt 
colectate şi ulterior prelucrate;
    d) exacte si, dacă este cazul, actualizate; în acest scop se vor lua măsurile 
necesare pentru ca datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului 
pentru care sunt colectate şi pentru care vor fi ulterior prelucrate, sa fie 
şterse sau rectificate;
    e) stocate într-o forma care sa permită identificarea persoanelor vizate 
strict pe durata necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate şi 
în care vor fi ulterior prelucrate; stocarea datelor pe o durata mai mare decât 
cea menţionată, în scopuri statistice, de cercetare istorica sau ştiinţifică, se 
va face cu respectarea garanţiilor privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal, prevăzute în normele care reglementează aceste domenii, şi numai pentru 
perioada necesară realizării acestor scopuri.
    (2) Operatorii au obligaţia sa respecte prevederile alin. (1) şi sa asigure 
îndeplinirea acestor prevederi de către persoanele împuternicite.
    Condiţii de legitimitate privind prelucrarea datelor
    ART. 5
    (1) Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia prelucrarilor 
care vizează date din categoriile menţionate la art. 7 alin. (1), art. 8 şi 10, 
poate fi efectuată numai dacă persoana vizata si-a dat consimţământul în mod 
expres şi neechivoc pentru acea prelucrare.
    (2) Consimţământul persoanei vizate nu este cerut în următoarele cazuri:
    a) când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract sau 
antecontract la care persoana vizata este parte ori în vederea luării unor 
măsuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii unui contract sau antecontract;
    b) când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieţii, integrităţii 
fizice sau sănătăţii persoanei vizate ori a unei alte persoane amenintate;
    c) când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii 
legale a operatorului;
    d) când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor 
măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de 
autoritate publica cu care este investit operatorul sau terţul căruia ii sunt 
dezvăluite datele;
    e) când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim 
al operatorului sau al terţului căruia ii sunt dezvăluite datele, cu condiţia ca 
acest interes sa nu prejudicieze interesul sau drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale persoanei vizate;
    f) când prelucrarea priveşte date obţinute din documente accesibile 
publicului, conform legii;
    g) când prelucrarea este făcuta exclusiv în scopuri statistice, de cercetare 
istorica sau ştiinţifică, iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării.
    (3) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere dispoziţiilor legale care 
reglementează obligaţia autorităţilor publice de a respecta şi de a ocroti viaţa 
intima, familială şi privată.
    Încheierea operaţiunilor de prelucrare
    ART. 6
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    (1) La încheierea operaţiunilor de prelucrare, dacă persoana vizata nu si-a 
dat în mod expres şi neechivoc consimţământul pentru o alta destinaţie sau pentru 
o prelucrare ulterioara, datele cu caracter personal vor fi:
    a) distruse;
    b) transferate unui alt operator, cu condiţia ca operatorul iniţial sa 
garanteze faptul ca prelucrările ulterioare au scopuri similare celor în care s-a 
făcut prelucrarea iniţială;
    c) transformate în date anonime şi stocate exclusiv în scopuri statistice, de 
cercetare istorica sau ştiinţifică.
    (2) In cazul operaţiunilor de prelucrare efectuate în condiţiile prevăzute la 
art. 5 alin. (2) lit. c) sau d), în cadrul activităţilor descrise la art. 2 alin. 
(5), operatorul poate stoca datele cu caracter personal pe perioada necesară 
realizării scopurilor concrete urmărite, cu condiţia asigurării unor măsuri 
corespunzătoare de protejare a acestora, după care va proceda la distrugerea lor 
dacă nu sunt aplicabile prevederile legale privind păstrarea arhivelor.

    CAP. III
    Reguli speciale privind prelucrarea datelor cu caracter personal

    Prelucrarea unor categorii speciale de date
    ART. 7
    (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal legate de originea rasială sau 
etnică, de convingerile politice, religioase, filozofice sau de natura similară, 
de apartenenţa sindicala, precum şi a datelor cu caracter personal privind starea 
de sănătate sau viaţa sexuală este interzisă.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica în următoarele cazuri:
    a) când persoana vizata si-a dat în mod expres consimţământul pentru o astfel 
de prelucrare;
    b) când prelucrarea este necesară în scopul respectării obligaţiilor sau 
drepturilor specifice ale operatorului în domeniul dreptului muncii, cu 
respectarea garanţiilor prevăzute de lege; o eventuala dezvaluire către un terţ a 
datelor prelucrate poate fi efectuată numai dacă exista o obligaţie legală a 
operatorului în acest sens sau dacă persoana vizata a consimţit expres la aceasta 
dezvaluire;
    c) când prelucrarea este necesară pentru protecţia vieţii, integrităţii 
fizice sau a sănătăţii persoanei vizate ori a altei persoane, în cazul în care 
persoana vizata se afla în incapacitate fizica sau juridică de a-si da 
consimţământul;
    d) când prelucrarea este efectuată în cadrul activităţilor sale legitime de 
către o fundaţie, asociaţie sau de către orice alta organizaţie cu scop 
nelucrativ şi cu specific politic, filozofic, religios ori sindical, cu condiţia 
ca persoana vizata sa fie membra a acestei organizaţii sau sa întreţină cu 
aceasta, în mod regulat, relaţii care privesc specificul activităţii organizaţiei 
şi ca datele sa nu fie dezvăluite unor terţi fără consimţământul persoanei 
vizate;
    e) când prelucrarea se referă la date făcute publice în mod manifest de către 
persoana vizata;
    f) când prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau 
apărarea unui drept în justiţie;
    g) când prelucrarea este necesară în scopuri de medicina preventivă, de 
stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau 
tratamente medicale pentru persoana vizata ori de gestionare a serviciilor de 
sănătate care acţionează în interesul persoanei vizate, cu condiţia ca 
prelucrarea datelor respective sa fie efectuate de către ori sub supravegherea 
unui cadru medical supus secretului profesional sau de către ori sub 
supravegherea unei alte persoane supuse unei obligaţii echivalente în ceea ce 
priveşte secretul;
    h) când legea prevede în mod expres aceasta în scopul protejării unui interes 
public important, cu condiţia ca prelucrarea sa se efectueze cu respectarea 
drepturilor persoanei vizate şi a celorlalte garanţii prevăzute de prezenta lege.
    (3) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere dispoziţiilor legale care 
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reglementează obligaţia autorităţilor publice de a respecta şi de a ocroti viaţa 
intima, familială şi privată.
    (4) Autoritatea de supraveghere poate dispune, din motive întemeiate, 
interzicerea efectuării unei prelucrari de date din categoriile prevăzute la 
alin. (1), chiar dacă persoana vizata si-a dat în scris şi în mod neechivoc 
consimţământul, iar acest consimţământ nu a fost retras, cu condiţia ca 
interdicţia prevăzută la alin. (1) sa nu fie înlăturată prin unul dintre cazurile 
la care se referă alin. (2) lit. b)-g).
    Prelucrarea datelor cu caracter personal având funcţie de identificare
    ART. 8
    (1) Prelucrarea codului numeric personal sau a altor date cu caracter 
personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală poate fi 
efectuată numai dacă:
    a) persoana vizata si-a dat în mod expres consimţământul; sau
    b) prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziţie legală.
    (2) Autoritatea de supraveghere poate stabili şi alte cazuri în care se poate 
efectua prelucrarea datelor prevăzute la alin. (1), numai cu condiţia instituirii 
unor garanţii adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate.
    Prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate
    ART. 9
    (1) In afară cazurilor prevăzute la art. 7 alin. (2), prevederile art. 7 
alin. (1) nu se aplica în privinţa prelucrării datelor privind starea de sănătate 
în următoarele cazuri:
    a) dacă prelucrarea este necesară pentru protecţia sănătăţii publice;
    b) dacă prelucrarea este necesară pentru prevenirea unui pericol iminent, 
pentru prevenirea săvârşirii unei fapte penale sau pentru împiedicarea producerii 
rezultatului unei asemenea fapte ori pentru înlăturarea urmărilor prejudiciabile 
ale unei asemenea fapte.
    (2) Prelucrarea datelor privind starea de sănătate poate fi efectuată numai 
de către ori sub supravegherea unui cadru medical, cu condiţia respectării 
secretului profesional, cu excepţia situaţiei în care persoana vizata si-a dat în 
scris şi în mod neechivoc consimţământul atâta timp cat acest consimţământ nu a 
fost retras, precum şi cu excepţia situaţiei în care prelucrarea este necesară 
pentru prevenirea unui pericol iminent, pentru prevenirea săvârşirii unei fapte 
penale, pentru împiedicarea producerii rezultatului unei asemenea fapte sau 
pentru înlăturarea urmărilor sale prejudiciabile.
    (3) Cadrele medicale, instituţiile de sănătate şi personalul medical al 
acestora pot prelucra date cu caracter personal referitoare la starea de 
sănătate, fără autorizaţia autorităţii de supraveghere, numai dacă prelucrarea 
este necesară pentru protejarea vieţii, integrităţii fizice sau sănătăţii 
persoanei vizate. Când scopurile menţionate se referă la alte persoane sau la 
public în general şi persoana vizata nu si-a dat consimţământul în scris şi în 
mod neechivoc, trebuie cerută şi obţinută în prealabil autorizaţia autorităţii de 
supraveghere. Prelucrarea datelor cu caracter personal în afară limitelor 
prevăzute în autorizaţie este interzisă.
    (4) Cu excepţia motivelor de urgenta, autorizaţia prevăzută la alin. (3) 
poate fi acordată numai după ce a fost consultat Colegiul Medicilor din România.
    (5) Datele cu caracter personal privind starea de sănătate pot fi colectate 
numai de la persoana vizata. Prin excepţie, aceste date pot fi colectate din alte 
surse numai în măsura în care este necesar pentru a nu compromite scopurile 
prelucrării, iar persoana vizata nu vrea ori nu le poate furniza.
    Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la fapte penale sau 
contravenţii
    ART. 10
    (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la săvârşirea de 
infracţiuni de către persoana vizata ori la condamnări penale, măsuri de 
siguranţa sau sancţiuni administrative ori contravenţionale, aplicate persoanei 
vizate, poate fi efectuată numai de către sau sub controlul autorităţilor 
publice, în limitele puterilor ce le sunt conferite prin lege şi în condiţiile 
stabilite de legile speciale care reglementează aceste materii.
    (2) Autoritatea de supraveghere poate stabili şi alte cazuri în care se poate 
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efectua prelucrarea datelor prevăzute la alin. (1), numai cu condiţia instituirii 
unor garanţii adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate.
    (3) Un registru complet al condamnărilor penale poate fi ţinut numai sub 
controlul unei autorităţi publice, în limitele puterilor ce ii sunt conferite 
prin lege.
    Excepţii
    ART. 11
    Prevederile art. 5, 6, 7 şi 10 nu se aplica în situaţia în care prelucrarea 
datelor se face exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă 
prelucrarea priveşte date cu caracter personal care au fost făcute publice în mod 
manifest de către persoana vizata sau care sunt strâns legate de calitatea de 
persoana publica a persoanei vizate ori de caracterul public al faptelor în care 
este implicata.

    CAP. IV
    Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter 
personal

    Informarea persoanei vizate
    ART. 12
    (1) In cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la 
persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel puţin 
următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care aceasta persoana poseda deja 
informaţiile respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de 
destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie 
şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevăzute de 
prezenta lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de 
intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi 
exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusa prin dispoziţie a 
autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
    (2) In cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizata, 
operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se 
intenţionează dezvaluirea acestora către terţi, cel mai târziu pana în momentul 
primei dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele 
informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizata poseda deja informaţiile 
respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii 
sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevăzute de 
prezenta lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de 
intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi 
exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusa prin dispoziţie a 
autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplica atunci când prelucrarea datelor se 
efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă 
aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplica în cazul în care prelucrarea datelor 
se face în scopuri statistice, de cercetare istorica sau ştiinţifică, ori în 
orice alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte 
imposibila sau ar implica un efort disproportionat fata de interesul legitim care 
ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau dezvaluirea 
datelor este expres prevăzută de lege.
    Dreptul de acces la date
    ART. 13
    (1) Orice persoana vizata are dreptul de a obţine de la operator, la cerere 
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şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care 
o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în 
situaţia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, 
sa comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:
    a) informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute 
în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt 
dezvăluite datele;
    b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul 
prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea 
datelor;
    c) informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se 
efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectiva;
    d) informaţii privind existenta dreptului de intervenţie asupra datelor şi a 
dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    e) informaţii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a 
prelucrarilor de date cu caracter personal, prevăzut la art. 24, de a înainta 
plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei 
pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispoziţiile 
prezentei legi.
    (2) Persoana vizata poate solicita de la operator informaţiile prevăzute la 
alin. (1), printr-o cerere întocmită în forma scrisă, datată şi semnată. In 
cerere solicitantul poate arata dacă doreşte ca informaţiile sa ii fie comunicate 
la o anumită adresa, care poate fi şi de posta electronica, sau printr-un 
serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai 
personal.
    (3) Operatorul este obligat sa comunice informaţiile solicitate, în termen de 
15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a 
solicitantului exprimate potrivit alin. (2).
    (4) In cazul datelor cu caracter personal legate de starea de sănătate, 
cererea prevăzută la alin. (2) poate fi introdusă de persoana vizata fie direct, 
fie prin intermediul unui cadru medical care va indica în cerere persoana în 
numele căreia este introdusă. La cererea operatorului sau a persoanei vizate 
comunicarea prevăzută la alin. (3) poate fi făcuta prin intermediul unui cadru 
medical desemnat de persoana vizata.
    (5) In cazul în care datele cu caracter personal legate de starea de sănătate 
sunt prelucrate în scop de cercetare ştiinţifică, dacă nu exista, cel puţin 
aparent, riscul de a se aduce atingere drepturilor persoanei vizate şi dacă 
datele nu sunt utilizate pentru a lua decizii sau măsuri fata de o anumită 
persoana, comunicarea prevăzută la alin. (3) se poate face şi într-un termen mai 
mare decât cel prevăzut la acel alineat, în măsura în care aceasta ar putea 
afecta bunul mers sau rezultatele cercetării, şi nu mai târziu de momentul în 
care cercetarea este încheiată. In acest caz persoana vizata trebuie sa îşi fi 
dat în mod expres şi neechivoc consimţământul ca datele sa fie prelucrate în scop 
de cercetare ştiinţifică, precum şi asupra posibilei amânări a comunicării 
prevăzute la alin. (3) din acest motiv.
    (6) Prevederile alin. (2) nu se aplica atunci când prelucrarea datelor se 
efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă 
aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
    Dreptul de intervenţie asupra datelor
    ART. 14
    (1) Orice persoana vizata are dreptul de a obţine de la operator, la cerere 
şi în mod gratuit:
    a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a 
căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete 
sau inexacte;
    b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu 
este conformă prezentei legi;
    c) notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei 
operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă aceasta notificare nu se 
dovedeşte imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul 
legitim care ar putea fi lezat.
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    (2) Pentru exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) persoana vizata va 
înainta operatorului o cerere întocmită în forma scrisă, datată şi semnată. In 
cerere solicitantul poate arata dacă doreşte ca informaţiile sa ii fie comunicate 
la o anumită adresa, care poate fi şi de posta electronica, sau printr-un 
serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai 
personal.
    (3) Operatorul este obligat sa comunice măsurile luate în temeiul alin. (1), 
precum si, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu 
caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data 
primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate 
potrivit alin. (2).
    Dreptul de opoziţie
    ART. 15
    (1) Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive 
întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează 
sa facă obiectul unei prelucrari, cu excepţia cazurilor în care exista dispoziţii 
legale contrare. In caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza 
datele în cauza.
    (2) Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit 
şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează sa fie prelucrate în scop de 
marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau sa fie dezvăluite 
unor terţi într-un asemenea scop.
    (3) In vederea exercitării drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2) persoana 
vizata va înainta operatorului o cerere întocmită în forma scrisă, datată şi 
semnată. In cerere solicitantul poate arata dacă doreşte ca informaţiile sa ii 
fie comunicate la o anumită adresa, care poate fi şi de posta electronica, sau 
printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face 
numai personal.
    (4) Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate măsurile luate în 
temeiul alin. (1) sau (2), precum si, dacă este cazul, numele terţului căruia i-
au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în 
termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni 
a solicitantului exprimate potrivit alin. (3).
    Excepţii
    ART. 16
    (1) Prevederile art. 12, 13, ale art. 14 alin. (3) şi ale art. 15 nu se 
aplica în cazul activităţilor prevăzute la art. 2 alin. (5), dacă prin aplicarea 
acestora este prejudiciata eficienta acţiunii sau obiectivul urmărit în 
îndeplinirea atribuţiilor legale ale autorităţii publice.
    (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile strict pentru perioada necesară 
atingerii obiectivului urmărit prin desfăşurarea activităţilor menţionate la art. 
2 alin. (5).
    (3) După încetarea situaţiei care justifica aplicarea alin. (1) şi (2) 
operatorii care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 2 alin. (5) vor lua 
măsurile necesare pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor vizate.
    (4) Autorităţile publice ţin evidenta unor astfel de cazuri şi informează 
periodic autoritatea de supraveghere despre modul de soluţionare a lor.
    Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
    ART. 17
    (1) Orice persoana are dreptul de a cere şi de a obţine:
    a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în 
privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter 
personal, efectuată prin mijloace automate, destinată sa evalueze unele aspecte 
ale personalităţii sale, precum competenta profesională, credibilitatea, 
comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
    b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează 
în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei 
prelucrari de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit. a).
    (2) Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de prezenta lege, o persoana 
poate fi supusă unei decizii de natura celei vizate la alin. (1), numai în 
următoarele situaţii:
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    a) decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu 
condiţia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusă de 
persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele măsuri adecvate, precum 
posibilitatea de a-si susţine punctul de vedere, sa garanteze apărarea propriului 
interes legitim;
    b) decizia este autorizata de o lege care precizează măsurile ce garantează 
apărarea interesului legitim al persoanei vizate.
    Dreptul de a se adresa justiţiei
    ART. 18
    (1) Fără a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere 
autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa 
justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care le-
au fost incalcate.
    (2) Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de 
date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente 
pentru repararea acestuia.
    (3) Instanta competenta este cea în a carei raza teritorială domiciliază 
reclamantul. Cererea de chemare în judecata este scutită de taxa de timbru.

    CAP. V
    Confidenţialitatea şi securitatea prelucrarilor

    Confidenţialitatea prelucrarilor
    ART. 19
    Orice persoana care acţionează sub autoritatea operatorului sau a persoanei 
împuternicite, inclusiv persoana imputernicita, care are acces la date cu 
caracter personal, nu poate sa le prelucreze decât pe baza instrucţiunilor 
operatorului, cu excepţia cazului în care acţionează în temeiul unei obligaţii 
legale.
    Securitatea prelucrarilor
    ART. 20
    (1) Operatorul este obligat sa aplice măsurile tehnice şi organizatorice 
adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii 
accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvaluirii sau accesului 
neautorizat, în special dacă prelucrarea respectiva comporta transmisii de date 
în cadrul unei reţele, precum şi impotriva oricărei alte forme de prelucrare 
ilegala.
    (2) Aceste măsuri trebuie sa asigure, potrivit stadiului tehnicii utilizate 
în procesul de prelucrare şi de costuri, un nivel de securitate adecvat în ceea 
ce priveşte riscurile pe care le reprezintă prelucrarea, precum şi în ceea ce 
priveşte natura datelor care trebuie protejate. Cerinţele minime de securitate 
vor fi elaborate de autoritatea de supraveghere şi vor fi actualizate periodic, 
corespunzător progresului tehnic şi experienţei acumulate.
    (3) Operatorul, atunci când desemnează o persoana imputernicita, este obligat 
sa aleagă o persoana care prezintă suficiente garanţii în ceea ce priveşte 
măsurile de securitate tehnica şi organizatorice cu privire la prelucrările ce 
vor fi efectuate, precum şi sa vegheze la respectarea acestor măsuri de către 
persoana desemnată.
    (4) Autoritatea de supraveghere poate decide, în cazuri individuale, asupra 
obligării operatorului la adoptarea unor măsuri suplimentare de securitate, cu 
excepţia celor care privesc garantarea securităţii serviciilor de 
telecomunicaţii.
    (5) Efectuarea prelucrarilor prin persoane împuternicite trebuie sa se 
desfăşoare în baza unui contract încheiat în forma scrisă, care va cuprinde în 
mod obligatoriu:
    a) obligaţia persoanei împuternicite de a acţiona doar în baza
instrucţiunilor primite de la operator;
    b) faptul ca îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) revine şi 
persoanei împuternicite.

    CAP. VI
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    Supravegherea şi controlul prelucrarilor de date cu caracter personal

    Autoritatea de supraveghere
    ART. 21
    (1) Autoritatea de supraveghere, în sensul prezentei legi, este Autoritatea 
Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
------------
    Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 1 al art. 22 din LEGEA nr. 102 
din 3 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 9 mai 2005.

    (2) Autoritatea de supraveghere îşi desfăşoară activitatea în condiţii de 
completa independenta şi impartialitate.
    (3) Autoritatea de supraveghere monitorizează şi controlează sub aspectul 
legalităţii prelucrările de date cu caracter personal care cad sub incidenta 
prezentei legi.
    In acest scop autoritatea de supraveghere exercita următoarele atribuţii:
    a) elaborează formularele tipizate ale notificărilor şi ale registrelor 
proprii;
    b) primeşte şi analizează notificările privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal, anuntând operatorului rezultatele controlului prealabil;
    c) autorizează prelucrările de date în situaţiile prevăzute de lege;
    d) poate dispune, în cazul în care constata încălcarea dispoziţiilor 
prezentei legi, suspendarea provizorie sau încetarea prelucrării datelor, 
ştergerea parţială ori integrala a datelor prelucrate şi poate sa sesiseze 
organele de urmărire penală sau sa intenteze acţiuni în justiţie;
    d^1) informează persoanele fizice sau/şi juridice care activează în aceste 
domenii, în mod direct sau prin intermediul structurilor asociative ale acestora, 
asupra necesităţii respectării obligaţiilor şi îndeplinirii procedurilor 
prevăzute de prezenta lege;
------------
    Litera d^1) a alin. (3) al art. 21 a fost introdusă de pct. 2 al art. 22 din 
LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 9 mai 
2005.

    e) păstrează şi pune la dispoziţie publicului registrul de evidenta a 
prelucrarilor de date cu caracter personal;
    f) primeşte şi soluţionează plângeri, sesizări sau cereri de la persoanele 
fizice şi comunica soluţia data ori, după caz, diligenţele depuse;
    g) efectuează investigaţii din oficiu sau la primirea unor plângeri ori 
sesizări;
    h) este consultata atunci când se elaborează proiecte de acte normative 
referitoare la protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor, în privinţa 
prelucrării datelor cu caracter personal;
    i) poate face propuneri privind iniţierea unor proiecte de acte normative sau 
modificarea actelor normative în vigoare în domenii legate de prelucrarea datelor 
cu caracter personal;
    j) cooperează cu autorităţile publice şi cu organele administraţiei publice, 
centralizează şi analizează rapoartele anuale de activitate ale acestora privind 
protecţia persoanelor în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal, 
formulează recomandări şi avize asupra oricărei chestiuni legate de protecţia 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale în privinţa prelucrării datelor cu 
caracter personal, la cererea oricărei persoane, inclusiv a autorităţilor publice 
şi a organelor administraţiei publice; aceste recomandări şi avize trebuie sa 
facă menţiune despre temeiurile pe care se sprijină şi se comunica în copie şi 
Ministerului Justiţiei; atunci când recomandarea sau avizul este cerut de lege, 
se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I;
    k) cooperează cu autorităţile similare de peste hotare în vederea asistenţei 
mutuale, precum şi cu persoanele cu domiciliul sau cu sediul în străinătate, în 
scopul apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ce pot fi afectate prin 
prelucrarea datelor cu caracter personal;
    l) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege.
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    m) modul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Supraveghere 
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal se stabileşte prin lege.
------------
    Litera m) a alin. (3) al art. 21 a fost introdusă de pct. 3 al art. 22 din 
LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 9 mai 
2005.

    (4) Întregul personal al autorităţii de supraveghere are obligaţia de a 
păstra secretul profesional, cu excepţiile prevăzute de lege, pe termen 
nelimitat, asupra informaţiilor confidenţiale sau clasificate la care are sau a 
avut acces în exercitarea atribuţiilor de serviciu, inclusiv după încetarea 
raporturilor juridice cu autoritatea de supraveghere.
    Notificarea către autoritatea de supraveghere
    ART. 22
    (1) Operatorul este obligat sa notifice autorităţii de supraveghere, personal 
sau prin reprezentant, înainte de efectuarea oricărei prelucrari ori a oricărui 
ansamblu de prelucrari având acelaşi scop sau scopuri corelate.
    (2) Notificarea nu este necesară în cazul în care prelucrarea are ca unic 
scop ţinerea unui registru destinat prin lege informării publicului şi deschis 
spre consultare publicului în general sau oricărei persoane care probează un 
interes legitim, cu condiţia ca prelucrarea sa se limiteze la datele strict 
necesare ţinerii registrului menţionat.
    (3) Notificarea va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
    a) numele sau denumirea şi domiciliul ori sediul operatorului şi ale 
reprezentantului desemnat al acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul sau scopurile prelucrării;
    c) o descriere a categoriei sau a categoriilor de persoane vizate şi a 
datelor ori a categoriilor de date ce vor fi prelucrate;
    d) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora se intenţionează sa li 
se dezvaluie datele;
    e) garanţiile care însoţesc dezvaluirea datelor către terţi;
    f) modul în care persoanele vizate sunt informate asupra drepturilor lor; 
data estimată pentru încheierea operaţiunilor de prelucrare, precum şi destinaţia 
ulterioara a datelor;
    g) transferuri de date care se intenţionează sa fie făcute către alte state;
    h) o descriere generală care sa permită aprecierea preliminară a măsurilor 
luate pentru asigurarea securităţii prelucrării;
    i) specificarea oricărui sistem de evidenta a datelor cu caracter personal, 
care are legătura cu prelucrarea, precum şi a eventualelor legături cu alte 
prelucrari de date sau cu alte sisteme de evidenta a datelor cu caracter 
personal, indiferent dacă se efectuează, respectiv dacă sunt sau nu sunt situate 
pe teritoriul României;
    j) motivele care justifica aplicarea prevederilor art. 11, art. 12 alin. (3) 
sau (4) ori ale art. 13 alin. (5) sau (6), în situaţia în care prelucrarea 
datelor se face exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice ori în 
scopuri statistice, de cercetare istorica sau ştiinţifică.
    (4) Dacă notificarea este incompleta, autoritatea de supraveghere va solicita 
completarea acesteia.
    (5) In limitele puterilor de investigare de care dispune, autoritatea de 
supraveghere poate solicita şi alte informaţii, în special privind originea 
datelor, tehnologia de prelucrare automată utilizata şi detalii referitoare la 
măsurile de securitate. Dispoziţiile prezentului alineat nu se aplica în situaţia 
în care prelucrarea datelor se face exclusiv în scopuri jurnalistice, literare 
sau artistice.
    (6) Dacă se intenţionează ca datele care sunt prelucrate sa fie transferate 
în străinătate, notificarea va cuprinde şi următoarele elemente:
    a) categoriile de date care vor face obiectul transferului;
    b) ţara de destinaţie pentru fiecare categorie de date.
--------------
    Alin. (7) al art. 22 a fost abrogat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA 
nr. 278 din 15 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 19 
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octombrie 2007.

    (8) Autorităţile publice care efectuează prelucrari de date cu caracter 
personal în legătura cu activităţile descrise la art. 2 alin. (5), în temeiul 
legii sau în îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acorduri internaţionale 
ratificate, sunt scutite de taxa prevăzută la alin. (7). Notificarea se va 
transmite în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a actului normativ care 
instituie obligaţia respectiva şi va cuprinde numai următoarele elemente:
    a) denumirea şi sediul operatorului;
    b) scopul şi temeiul legal al prelucrării;
    c) categoriile de date cu caracter personal supuse prelucrării.
    (9) Autoritatea de supraveghere poate stabili şi alte situaţii în care 
notificarea nu este necesară, în afară celei prevăzute la alin. (2), sau situaţii 
în care notificarea se poate efectua într-o forma simplificata, precum şi 
conţinutul acesteia, numai în unul dintre următoarele cazuri:
    a) atunci când, luând în considerare natura datelor destinate sa fie 
prelucrate, prelucrarea nu poate afecta, cel puţin aparent, drepturile 
persoanelor vizate, cu condiţia sa precizeze expres scopurile în care se poate 
face o asemenea prelucrare, datele sau categoriile de date care pot fi 
prelucrate, categoria sau categoriile de persoane vizate, destinatarii sau 
categoriile de destinatari cărora datele le pot fi dezvăluite şi perioada pentru 
care datele pot fi stocate;
    b) atunci când prelucrarea se efectuează în condiţiile art. 7 alin. (2) lit. 
d).
    Controlul prealabil
    ART. 23
    (1) Autoritatea de supraveghere va stabili categoriile de operaţiuni de 
prelucrare care sunt susceptibile de a prezenta riscuri speciale pentru 
drepturile şi libertăţile persoanelor.
    (2) Dacă pe baza notificării autoritatea de supraveghere constata ca 
prelucrarea se încadrează în una dintre categoriile menţionate la alin. (1), va 
dispune obligatoriu efectuarea unui control prealabil începerii prelucrării 
respective, cu anunţarea operatorului.
    (3) Operatorii care nu au fost anunţaţi în termen de 5 zile de la data 
notificării despre efectuarea unui control prealabil pot începe prelucrarea.
    (4) In situaţia prevăzută la alin. (2) autoritatea de supraveghere este 
obligată ca, în termen de cel mult 30 de zile de la data notificării, sa aducă la 
cunoştinţa operatorului rezultatul controlului efectuat, precum şi decizia emisă 
în urma acestuia.
    Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal
    ART. 24
    (1) Autoritatea de supraveghere păstrează un registru de evidenta a 
prelucrarilor de date cu caracter personal, notificate în conformitate cu 
prevederile art. 22. Registrul va cuprinde toate informaţiile prevăzute la art. 
22 alin. (3).
    (2) Fiecare operator primeşte un număr de înregistrare. Numărul de 
înregistrare trebuie menţionat pe orice act prin care datele sunt colectate, 
stocate sau dezvăluite.
    (3) Orice schimbare de natura sa afecteze exactitatea informaţiilor 
înregistrate va fi comunicată autorităţii de supraveghere în termen de 5 zile. 
Autoritatea de supraveghere va dispune de îndată efectuarea mentiunilor 
corespunzătoare în registru.
    (4) Activităţile de prelucrare a datelor cu caracter personal, începute 
anterior intrării în vigoare a prezentei legi, vor fi notificate în vederea 
înregistrării în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
legi.
    (5) Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal este 
deschis spre consultare publicului. Modalitatea de consultare se stabileşte de 
autoritatea de supraveghere.
    Plângeri adresate autorităţii de supraveghere
    ART. 25
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    (1) In vederea apărării drepturilor prevăzute de prezenta lege persoanele ale 
căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrari care cade sub 
incidenta prezentei legi pot înainta plângere către autoritatea de supraveghere. 
Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant. Persoana lezata poate 
imputernici o asociaţie sau o fundaţie sa ii reprezinte interesele.
    (2) Plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată dacă o 
cerere în justiţie, având acelaşi obiect şi aceleaşi părţi, a fost introdusă 
anterior.
    (3) In afară cazurilor în care o întârziere ar cauza un prejudiciu iminent şi 
ireparabil, plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată mai 
devreme de 15 zile de la înaintarea unei plângeri cu acelaşi conţinut către 
operator.
    (4) In vederea soluţionării plângerii, dacă apreciază ca este necesar, 
autoritatea de supraveghere poate audia persoana vizata, operatorul si, dacă este 
cazul, persoana imputernicita sau asociaţia ori fundaţia care reprezintă 
interesele persoanei vizate. Aceste persoane au dreptul de a înainta cereri, 
documente şi memorii. Autoritatea de supraveghere poate dispune efectuarea de 
expertize.
    (5) Dacă plângerea este gasita intemeiata, autoritatea de supraveghere poate 
decide oricare dintre măsurile prevăzute la art. 21 alin. (3) lit. d). 
Interdicţia temporară a prelucrării poate fi instituită numai pana la încetarea 
motivelor care au determinat luarea acestei măsuri.
    (6) Decizia trebuie motivată şi se comunica părţilor interesate în termen de 
30 de zile de la data primirii plângerii.
    (7) Autoritatea de supraveghere poate ordona, dacă apreciază necesar, 
suspendarea unora sau tuturor operaţiunilor de prelucrare pana la soluţionarea 
plângerii în condiţiile alin. (5).
    (8) Autoritatea de supraveghere se poate adresa justiţiei pentru apărarea 
oricăror drepturi garantate de prezenta lege persoanelor vizate. Instanta 
competenta este Tribunalul Municipiului Bucureşti. Cererea de chemare în judecata 
este scutită de taxa de timbru.
    (9) La cererea persoanelor vizate, pentru motive întemeiate, instanta poate 
dispune suspendarea prelucrării pana la soluţionarea plângerii de către 
autoritatea de supraveghere.
    (10) Prevederile alin. (4)-(9) se aplica în mod corespunzător şi în situaţia 
în care autoritatea de supraveghere afla pe orice alta cale despre săvârşirea 
unei încălcări a drepturilor recunoscute de prezenta lege persoanelor vizate.
    Contestarea deciziilor autorităţii de supraveghere
    ART. 26
    (1) Impotriva oricărei decizii emise de autoritatea de supraveghere în 
temeiul dispoziţiilor prezentei legi operatorul sau persoana vizata poate formula 
contestaţie în termen de 15 zile de la comunicare, sub sancţiunea decăderii, la 
instanta de contencios administrativ competenta. Cererea se judeca de urgenta, cu 
citarea părţilor. Soluţia este definitiva şi irevocabilă.
    (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1), precum şi de la cele ale art. 
23 şi 25 prelucrările de date cu caracter personal, efectuate în cadrul 
activităţilor prevăzute la art. 2 alin. (5).
    Exercitarea atribuţiilor de investigare
    ART. 27
    (1) Autoritatea de supraveghere poate investiga, din oficiu sau la primirea 
unei plângeri, orice încălcare a drepturilor persoanelor vizate, respectiv a 
obligaţiilor care revin operatorilor si, după caz, persoanelor împuternicite, în 
cadrul efectuării prelucrarilor de date cu caracter personal, în scopul apărării 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor vizate.
    (2) Atribuţiile de investigare nu pot fi exercitate de către autoritatea de 
supraveghere în cazul în care o cerere în justiţie introdusă anterior are ca 
obiect săvârşirea aceleiaşi încălcări a drepturilor şi opune aceleaşi părţi.
    (3) In exercitarea atribuţiilor de investigare autoritatea de supraveghere 
poate solicita operatorului orice informaţii legate de prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi poate verifica orice document sau înregistrare referitoare 
la prelucrarea de date cu caracter personal.
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    (4) Secretul de stat şi secretul profesional nu pot fi invocate pentru a 
împiedica exercitarea atribuţiilor acordate prin prezenta lege autorităţii de 
supraveghere. Atunci când este invocată protecţia secretului de stat sau a 
secretului profesional, autoritatea de supraveghere are obligaţia de a păstra 
secretul.
------------
    Alin. (5) al art. 27 a fost abrogat de pct. 4 al art. 22 din LEGEA nr. 102 
din 3 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 9 mai 2005.

    Norme de conduita
    ART. 28
    (1) Asociaţiile profesionale au obligaţia de a elabora şi de a supune spre 
avizare autorităţii de supraveghere coduri de conduita care sa conţină norme 
adecvate pentru protecţia drepturilor persoanelor ale căror date cu caracter 
personal pot fi prelucrate de către membrii acestora.
    (2) Normele de conduita trebuie sa prevadă măsuri şi proceduri care sa 
asigure un nivel satisfăcător de protecţie, ţinând seama de natura datelor ce pot 
fi prelucrate. Autoritatea de supraveghere poate dispune măsuri şi proceduri 
specifice pentru perioada în care normele de conduita la care s-a făcut referire 
anterior nu sunt adoptate.

    CAP. VII
    Transferul în străinătate al datelor cu caracter personal

    Condiţiile transferului în străinătate al datelor cu caracter personal
    ART. 29
    (1) Transferul către un alt stat de date cu caracter personal care fac 
obiectul unei prelucrari sau sunt destinate sa fie prelucrate după transfer poate 
avea loc numai în condiţiile în care nu se încalca legea romana, iar statul către 
care se intenţionează transferul asigura un nivel de protecţie adecvat.
    (2) Nivelul de protecţie va fi apreciat de către autoritatea de supraveghere, 
ţinând seama de totalitatea împrejurărilor în care se realizează transferul de 
date, în special având în vedere natura datelor transmise, scopul prelucrării şi 
durata propusă pentru prelucrare, statul de origine şi statul de destinaţie 
finala, precum şi legislaţia statului solicitant. In cazul în care autoritatea de 
supraveghere constata ca nivelul de protecţie oferit de statul de destinaţie este 
nesatisfăcător, poate dispune interzicerea transferului de date.
    (3) In toate situaţiile transferul de date cu caracter personal către un alt 
stat va face obiectul unei notificări prealabile a autorităţii de supraveghere.
    (4) Autoritatea de supraveghere poate autoriza transferul de date cu caracter 
personal către un stat a cărui legislaţie nu prevede un nivel de protecţie cel 
puţin egal cu cel oferit de legea romana atunci când operatorul oferă garanţii 
suficiente cu privire la protecţia drepturilor fundamentale ale persoanelor. 
Aceste garanţii trebuie sa fie stabilite prin contracte încheiate între operatori 
şi persoanele fizice sau juridice din dispoziţia cărora se efectuează transferul.
    (5) Prevederile alin. (2), (3) şi (4) nu se aplica dacă transferul datelor se 
face în baza prevederilor unei legi speciale sau ale unui acord internaţional 
ratificat de România, în special dacă transferul se face în scopul prevenirii, 
cercetării sau reprimării unei infracţiuni.
    (6) Prevederile prezentului articol nu se aplica atunci când prelucrarea 
datelor se face exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă 
datele au fost făcute publice în mod manifest de către persoana vizata sau sunt 
strâns legate de calitatea de persoana publica a persoanei vizate ori de 
caracterul public al faptelor în care este implicata.
    Situaţii în care transferul este întotdeauna permis
    ART. 30
    Transferul de date este întotdeauna permis în următoarele situaţii:
    a) când persoana vizata si-a dat în mod explicit consimţământul pentru 
efectuarea transferului; în cazul în care transferul de date se face în legătura 
cu oricare dintre datele prevăzute la art. 7, 8 şi 10, consimţământul trebuie dat 
în scris;
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    b) când este necesar pentru executarea unui contract încheiat între persoana 
vizata şi operator sau pentru executarea unor măsuri precontractuale dispuse la 
cererea pesoanei vizate;
    c) când este necesar pentru încheierea sau pentru executarea unui contract 
încheiat ori care se va încheia, în interesul persoanei vizate, între operator şi 
un terţ;
    d) când este necesar pentru satisfacerea unui interes public major, precum 
apărarea naţionala, ordinea publica sau siguranţa naţionala, pentru buna 
desfăşurare a procesului penal ori pentru constatarea, exercitarea sau apărarea 
unui drept în justiţie, cu condiţia ca datele sa fie prelucrate în legătura cu 
acest scop şi nu mai mult timp decât este necesar;
    e) când este necesar pentru a proteja viaţa, integritatea fizica sau 
sănătatea persoanei vizate;
    f) când intervine ca urmare a unei cereri anterioare de acces la documente 
oficiale care sunt publice ori a unei cereri privind informaţii care pot fi 
obţinute din registre sau prin orice alte documente accesibile publicului.

    CAP. VIII
    Contravenţii şi sancţiuni

    Omisiunea de a notifica şi notificarea cu rea-credinţa
    ART. 31
    Omisiunea de a efectua notificarea în condiţiile art. 22 sau ale art. 29 
alin. (3) în situaţiile în care aceasta notificare este obligatorie, precum şi 
notificarea incompleta sau care conţine informaţii false constituie contravenţii, 
dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât sa constituie infracţiuni, şi 
se sancţionează cu amenda de la 5.000.000 lei la 100.000.000 lei.
    Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal
    ART. 32
    Prelucrarea datelor cu caracter personal de către un operator sau de o 
persoana imputernicita de acesta, cu încălcarea prevederilor art. 4-10 sau cu 
nesocotirea drepturilor prevăzute la art. 12-15 sau la art. 17, constituie 
contravenţie, dacă nu este săvârşită în astfel de condiţii încât sa constituie 
infracţiune, şi se sancţionează cu amenda de la 10.000.000 lei la 250.000.000 
lei.
    Neîndeplinirea obligaţiilor privind confidenţialitatea şi aplicarea măsurilor 
de securitate
    ART. 33
    Neîndeplinirea obligaţiilor privind aplicarea măsurilor de securitate şi de 
păstrare a confidenţialităţii prelucrarilor, prevăzute la art. 19 şi 20, 
constituie contravenţie, dacă nu este săvârşită în astfel de condiţii încât sa 
constituie infracţiune, şi se sancţionează cu amenda de la 15.000.000 lei la 
500.000.000 lei.
    Refuzul de a furniza informaţii
    ART. 34
    Refuzul de a furniza autorităţii de supraveghere informaţiile sau documentele 
cerute de aceasta în exercitarea atribuţiilor de investigare prevăzute la art. 27 
constituie contravenţie, dacă nu este săvârşită în astfel de condiţii încât sa 
constituie infracţiune, şi se sancţionează cu amenda de la 10.000.000 lei la 
150.000.000 lei.
    Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor
    ART. 35
    (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se efectuează de 
către autoritatea de supraveghere, care poate delega aceste atribuţii unor 
persoane recrutate din rândul personalului sau, precum şi de reprezentanţi 
împuterniciţi ai organelor cu atribuţii de supraveghere şi control, abilitate 
potrivit legii.
    (2) Dispoziţiile prezentei legi referitoare la contravenţii se completează cu 
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, în măsura în care prezenta lege nu dispune altfel.
    (3) Impotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare se poate face 
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plângere la secţiile de contencios administrativ ale tribunalelor.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale

    Intrarea în vigoare
    ART. 36
    Prezenta lege intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, şi se pune în aplicare în termen de 3 luni de la intrarea sa 
în vigoare.

    Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 octombrie 2001, cu 
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

                             PREŞEDINTELE SENATULUI
                                NICOLAE VACAROIU

    Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 
octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia 
României.

                                  PREŞEDINTELE
                              CAMEREI DEPUTAŢILOR
                                 VALER DORNEANU
                                ---------------

Pagina 16



ORDONANTA      (A)    27 30/01/2002 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*)
privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 1 februarie 2002
Data intrarii in vigoare : 1 februarie 2002

Forma actualizata valabila la data de : 8 septembrie 2017
Prezenta forma actualizata este valabila de la 20 august 2002 pana la 8 
septembrie 2017

----------------
    *) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 1 februarie 
2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul 
Electronic" S.A. pana la data de 8 septembrie 2017, cu modificarile si 
completarile aduse de: LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002; RECTIFICAREA nr. 233 
din 23 aprilie 2002.

    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. 
IV.7 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    ART. 1
    (1) Prezenta ordonanta are ca obiect reglementarea modului de exercitare de 
catre cetateni a dreptului de a adresa autoritatilor si institutiilor publice 
petitii formulate in nume propriu, precum si modul de solutionare a acestora.
    (2) Dreptul de petitionare este recunoscut si organizatiilor legal 
constituite, acestea putand formula petitii in numele colectivelor pe care le 
reprezinta.
-----------
    Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA 
nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 
aprilie 2002.

    ART. 2
    In sensul prezentei ordonante, prin petitie se intelege cererea, reclamatia, 
sesizarea sau propunerea formulata in scris ori prin posta electronica, pe care 
un cetatean sau o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor si 
institutiilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale 
ministerelor si ale celorlalte organe centrale, companiilor si societatilor 
nationale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si 
regiilor autonome, denumite in continuare autoritati si institutii publice.
-----------
    Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 
23 aprilie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002.

    ART. 3
    Petitiile adresate autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 2 
vor fi solutionate in termenele si in conditiile stabilite prin prezenta 
ordonanta.
    ART. 4
    Conducatorii autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 2 sunt 
direct raspunzatori de buna organizare si desfasurare a activitatii de primire, 
evidentiere si rezolvare a petitiilor ce le sunt adresate, precum si de 
legalitatea solutiilor si comunicarea acestora in termenul legal.
    ART. 5
    Pentru solutionarea legala a petitiilor ce le sunt adresate conducatorii 
autoritatilor si institutiilor publice sesizate vor dispune masuri de cercetare 
si analiza detaliata a tuturor aspectelor sesizate.
    ART. 6
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    (1) Autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 2 sunt obligate sa 
organizeze un compartiment distinct pentru relatii cu publicul, care sa 
primeasca, sa inregistreze, sa se ingrijeasca de rezolvarea petitiilor si sa 
expedieze raspunsurile catre petitionari.
    (2) Compartimentul prevazut la alin. (1) inainteaza petitiile inregistrate 
catre compartimentele de specialitate, in functie de obiectul acestora, cu 
precizarea termenului de trimitere a raspunsului.
    (3) Compartimentul prevazut la alin. (1) este obligat sa urmareasca 
solutionarea si redactarea in termen a raspunsului.
    (4) Expedierea raspunsului catre petitionar se face numai de catre 
compartimentul pentru relatii cu publicul, care se ingrijeste si de clasarea si 
arhivarea petitiilor.
-----------
    Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 
23 aprilie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002.

    ART. 6^1
    Petitiile gresit indreptate vor fi trimise in termen de 5 zile de la 
inregistrare de catre compartimentul prevazut la art. 6 alin. (1) autoritatilor 
sau institutiilor publice care au ca atributii rezolvarea problemelor sesizate, 
urmand ca petitionarul sa fie instiintat despre aceasta.
-----------
    Art. 6^1 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 
23 aprilie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002.

    ART. 7
    Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a 
petitionarului nu se iau in considerare si se claseaza, potrivit prezentei 
ordonante.
-----------
    Art. 7 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 
23 aprilie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002.

    ART. 8
    (1) Autoritatile si institutiile publice sesizate au obligatia sa comunice 
petitionarului, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii petitiei, 
raspunsul, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila.
    (2) Pentru solutionarea petitiilor transmise, potrivit art. 6^1, de la alte 
autoritati sau institutii publice, termenul de 30 de zile curge de la data 
inregistrarii petitiei la autoritatea sau institutia publica competenta.
-----------
    Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA 
nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 
aprilie 2002.

    ART. 9
    In situatia in care aspectele sesizate prin petitie necesita o cercetare mai 
amanuntita, conducatorul autoritatii sau institutiei publice poate prelungi 
termenul prevazut la art. 8 cu cel mult 15 zile.
    ART. 10
    (1) In cazul in care un petitionar adreseaza aceleiasi autoritati sau 
institutii publice mai multe petitii, sesizand aceeasi problema, acestea se vor 
conexa, petentul urmand sa primeasca un singur raspuns care trebuie sa faca 
referire la toate petitiile primite.
    (2) Daca dupa trimiterea raspunsului se primeste o noua petitie de la acelasi 
petitionar ori de la o autoritate sau institutie publica gresit sesizata, cu 
acelasi continut, aceasta se claseaza, la numarul initial facandu-se mentiune 
despre faptul ca s-a raspuns.
-----------
    Art. 10 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 
23 aprilie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002.
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    ART. 11
    In cazul in care prin petitie sunt sesizate anumite aspecte din activitatea 
unei persoane, aceasta nu poate fi solutionata de persoana in cauza sau de catre 
un subordonat al acesteia.
    ART. 12
    (1) Repartizarea petitiilor in vederea solutionarii lor de catre personalul 
de specialitate se face de catre seful compartimentului caruia i s-a trimis 
petitia de catre compartimentul prevazut la alin. (1) al art. 6.
    (2) Functionarii publici si persoanele incadrate cu contract individual de 
munca sunt obligate sa rezolve numai petitiile care le sunt repartizate potrivit 
alin. (1), fiindu-le interzis sa le primeasca direct de la petenti, sa intervina 
sau sa depuna staruinta pentru solutionarea acestora in afara cadrului legal.
    ART. 13
    Semnarea raspunsului se face de catre conducatorul autoritatii sau 
institutiei publice ori de persoana imputernicita de acesta, precum si de seful 
compartimentului care a solutionat petitia. In raspuns se va indica, in mod 
obligatoriu, temeiul legal al solutiei adoptate.
-----------
    Art. 13 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 
23 aprilie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002.
    Art. 13 a fost rectificat prin RECTIFICAREA nr. 233 din 23 aprilie 2002, 
publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2002.

    ART. 14
    Semestrial autoritatile si institutiile publice vor analiza activitatea 
proprie de solutionare a petitiilor, pe baza raportului intocmit de 
compartimentul prevazut la alin. (1) al art. 6.
    ART. 15
    Constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit prevederilor 
Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici sau, dupa caz, 
potrivit legislatiei muncii urmatoarele fapte:
    a) nerespectarea termenelor de solutionare a petitiilor, prevazute in 
prezenta ordonanta;
    b) interventiile sau staruintele pentru rezolvarea unor petitii in afara 
cadrului legal;
    c) primirea direct de la petitionar a unei petitii, in vederea rezolvarii, 
fara sa fie inregistrata si fara sa fie repartizata de seful compartimentului de 
specialitate.
-----------
    Litera c) a art. 15 a fost modificata de pct. 9 al articolului unic din LEGEA 
nr. 233 din 23 aprilie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 
aprilie 2002.

    ART. 15^1
    Modul de solutionare a petitiilor adresate Parlamentului si Presedintelui 
Romaniei se face potrivit reglementarilor proprii.
-----------
    Art. 15^1 a fost introdus de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 233 
din 23 aprilie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002.

    ART. 16
    Abrogat.
-----------
    Art. 16 a fost abrogat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 233 din 
23 aprilie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002.

                      PRIM-MINISTRU
                      ADRIAN NASTASE

                           Contrasemneaza:

Pagina 3



ORDONANTA      (A)    27 30/01/2002 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

                           ---------------
                     Ministrul administratiei publice,
                            Octav Cozmanca

                    Ministrul informatiilor publice,
                            Vasile Dincu

                               --------
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ORDONANŢĂ nr. 2 din 12 iulie 2001 (*actualizată*)
privind regimul juridic al contravenţiilor
EMITENT:     GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001
Data intrarii in vigoare : 24 august 2001

Forma actualizata valabila la data de : 8 septembrie 2017
Prezenta forma actualizata este valabila de la 30 iunie 2016 pana la 8 septembrie 
2017

----------
──────────
    *) Notă CTCE:
    Forma consolidată a Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 410 din 25 iulie 2001, la data de 30 iunie 2016, este realizată prin 
includerea modificărilor şi completărilor aduse de: RECTIFICAREA nr. 2 din 12 
iulie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 20 februarie 2002; LEGEA nr. 180 din 
11 aprilie 2002; ORDONANŢA nr. 61 din 29 august 2002 abrogată de LEGEA nr. 174 
din 17 mai 2004; LEGEA nr. 357 din 11 iulie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 
din 24 octombrie 2003; LEGEA nr. 526 din 25 noiembrie 2004; ORDONANŢA nr. 8 din 
19 ianuarie 2006; LEGEA nr. 352 din 21 iulie 2006; LEGEA nr. 353 din 21 iulie 
2006; LEGEA nr. 182 din 16 mai 2006; DECIZIA nr. 953 din 19 decembrie 2006; 
DECIZIA nr. 228 din 13 martie 2007; DECIZIA nr. 1.354 din 10 decembrie 2008; 
LEGEA nr. 293 din 28 septembrie 2009; LEGEA nr. 202 din 25 octombrie 2010; LEGEA 
nr. 76 din 24 mai 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 26 iunie 2013; ORDONANŢA 
nr. 17 din 26 august 2014; ORDONANŢA nr. 5 din 28 ianuarie 2015; ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016.

    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul 
Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind 
destinat pentru informarea utilizatorilor.
──────────
    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. 
IV.9 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

    Guvernul României adopta prezenta ordonanţa.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Legea contravenţională apără valorile sociale, care nu sunt ocrotite prin 
legea penală. Constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi 
sancţionată prin lege, ordonanţa, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin 
hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului 
municipiului Bucureşti, a consiliului judeţean ori a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti.
------------
    Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 180 din 11 
aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2002.

    ART. 2
    (1) Prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului se pot stabili şi 
sancţiona contravenţii în toate domeniile de activitate.
------------
    Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 180 
din 11 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2002.

    (2) Prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau 
judeţene se stabilesc şi se sancţionează contravenţii în toate domeniile de 
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activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuţii prin lege, în măsura 
în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenţii prin legi, 
ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului.
------------
    Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 180 
din 11 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2002.

    (3) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti pot stabili şi 
sancţiona contravenţii în următoarele domenii: salubritate; activitatea din 
pieţe, curăţenia şi igienizarea acestora; întreţinerea parcurilor şi spaţiilor 
verzi, a spaţiilor şi locurilor de joaca pentru copii; amenajarea şi curăţenia 
spaţiilor din jurul blocurilor de locuinţe, precum şi a terenurilor virane; 
întreţinerea bazelor şi obiectivelor sportive aflate în administrarea lor; 
întreţinerea străzilor şi trotuarelor, a şcolilor şi altor instituţii de educaţie 
şi cultura, întreţinerea clădirilor, împrejmuirilor şi a altor construcţii; 
depozitarea şi colectarea gunoaielor şi a resturilor menajere.
------------
    Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 180 
din 11 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2002.

    (4) Consiliul General al Municipiului Bucureşti poate stabili şi alte domenii 
de activitate din competenta consiliilor locale ale sectoarelor, în care acestea 
pot stabili şi sancţiona contravenţii.
    (5) Hotărârile consiliilor locale sau judeţene ori, după caz, ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti, prin care s-au stabilit contravenţii cu nesocotirea 
principiilor prevăzute la alin. (2)-(4), sunt nule de drept. Nulitatea se 
constată de instanţa de contencios administrativ competentă, la cererea oricărei 
persoane interesate.
------------
    Alin. (5) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 180 
din 11 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2002.

    ART. 3
    (1) Actele normative prin care se stabilesc contravenţii vor cuprinde 
descrierea faptelor ce constituie contravenţii şi sancţiunea ce urmează să se 
aplice pentru fiecare dintre acestea; în cazul sancţiunii cu amendă se vor 
stabili limita minimă şi maximă a acesteia sau, după caz, cote procentuale din 
anumite valori; se pot stabili şi tarife de determinare a despăgubirilor pentru 
pagubele pricinuite prin săvârşirea contravenţiilor.
    (2) Persoana juridică răspunde contravenţional în cazurile şi în condiţiile 
prevăzute de actele normative prin care se stabilesc şi se sancţionează 
contravenţii.
    ART. 4
    (1) Dispoziţiile din actele normative prin care se stabilesc şi se 
sancţionează contravenţiile intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data 
publicării, iar în cazul hotărârilor consiliilor locale sau judeţene, punerea în 
aplicare se face şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 50 alin. (2) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001.
-----------
    Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 526 
din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.149 din 6 decembrie 
2004.

    (2) În cazuri urgente se poate prevedea intrarea în vigoare într-un termen 
mai scurt, dar nu mai puţin de 10 zile.
    (3) Hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene 
prevăzute la art. 1, prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţii, pot 
fi aduse la cunoştinţa publică prin afişare sau prin orice alta forma de 
publicitate în condiţiile Legii nr. 215/2001.
------------
    Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 180 din 11 
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aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2002.

    ART. 5
    (1) Sancţiunile contravenţionale sunt principale şi complementare.
    (2) Sancţiunile contravenţionale principale sunt:
    a) avertismentul;
    b) amenda contravenţională;
    c) prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.
------------
    Lit. c) a alin. (2) al art. 5 a fost modificată de pct. 1 al art. I din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.

    d) abrogată;
------------
    Lit. d) a alin. (2) al art. 5 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.

    (3) Sancţiunile contravenţionale complementare sunt:
    a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii;
    b) suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a 
autorizaţiei de exercitare a unei activităţi;
    c) închiderea unităţii;
    d) blocarea contului bancar;
    e) suspendarea activităţii agentului economic;
    f) retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru 
activităţi de comerţ exterior, temporar sau definitiv;
    g) desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniţială.
    (4) Prin legi speciale se pot stabili şi alte sancţiuni principale sau 
complementare.
    (5) Sancţiunea stabilită trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol 
social al faptei săvârşite.
------------
    Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 180 
din 11 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2002.

    (6) Sancţiunile complementare se aplică în funcţie de natura şi de gravitatea 
faptei.
------------
    Alin. (6) al art. 5 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 180 
din 11 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2002.

    (7) Pentru una şi aceeaşi contravenţie se poate aplica numai o sancţiune 
contravenţională principala şi una sau mai multe sancţiuni complementare.
------------
    Alin. (7) al art. 5 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 180 
din 11 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2002.

    ART. 6
    (1) Avertismentul şi amenda contravenţională se pot aplica oricărui 
contravenient persoana fizica sau juridică.
    (2) Prestarea unei activităţi în folosul comunităţii se poate aplica numai 
contravenienţilor persoane fizice.
------------
    Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 
din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 
2003.

    ART. 7
    (1) Avertismentul constă în atenţionarea verbală sau scrisă a 
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contravenientului asupra pericolului social al faptei săvârşite, însoţită de 
recomandarea de a respecta dispoziţiile legale.
    (2) Avertismentul se aplică în cazul în care fapta este de gravitate redusă.
    (3) Avertismentul se poate aplica şi în cazul în care actul normativ de 
stabilire şi sancţionare a contravenţiei nu prevede această sancţiune.
    ART. 8
    (1) Amenda contravenţională are caracter administrativ.
    (2) Limita minimă a amenzii contravenţionale este de 25 lei*), iar limita 
maximă nu poate depăşi:
    a) 100.000 lei*), în cazul contravenţiilor stabilite prin lege şi ordonanţă;
    b) 50.000 lei*), în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale 
Guvernului;
    c) 5.000 lei*), în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale 
consiliilor judeţene ori ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
    d) 2.500 lei*), în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale 
consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti.
──────────
    Conform alin. (1) al art. 1 din LEGEA nr. 348 din 14 iulie 2004, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 23 iulie 2004, la data de 1 iulie 2005, moneda 
naţională a României, leul, va fi denominată astfel încât 10.000 lei vechi, 
aflaţi în circulaţie la această dată, vor fi preschimbaţi pentru 1 leu nou.
──────────
    (3) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice în 
conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetul de stat, 
cu excepţia celor aplicate, potrivit legii, de autorităţile administraţiei 
publice locale şi amenzilor privind circulaţia pe drumurile publice, care se fac 
venit integral la bugetele locale.
-----------
    Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 182 
din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 23 mai 2006.

    (4) Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în conformitate 
cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetele locale.
-----------
    Alin. (4) al art. 8 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 182 din 
16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 23 mai 2006.
------------
    Art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 180 din 11 
aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2002.

    ART. 9
    (1) Prestarea unei activităţi în folosul comunităţii poate fi stabilită numai 
prin lege şi numai pe o durata ce nu poate depăşi 300 de ore.
    (2) Sancţiunea prevăzută la alin. (1) se stabileşte alternativ cu amenda.
    (3) În cazul în care contravenientul persoană fizică nu a achitat amenda în 
termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există 
posibilitatea executării silite, organul de specialitate al unităţii 
administrativ-teritoriale prevăzut la art. 39 alin. (2) lit. a) în a cărui rază 
teritorială domiciliază contravenientul va sesiza instanţa judecătorească în a 
cărei circumscripţie domiciliază acesta, în vederea înlocuirii amenzii cu 
sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul 
comunităţii, ţinându-se seama de partea din amendă care a fost achitată.
-----------
    Alin. (3) al art. 9  a fost modificat de art. I din ORDONANŢA nr. 17 din 26 
august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 27 august 2014.
──────────
    *) Notă CTCE:
    Conform art. II din ORDONANŢA nr. 17 din 26 august 2014, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 27 august 2014, procesele şi cererile privind 
înlocuirea amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei 
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activităţi în folosul comunităţii în curs de soluţionare la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe a Guvernului se soluţionează de către instanţele 
legal învestite, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare la data când 
acestea au fost pornite.
──────────
    (4) La primul termen de judecată, instanţa, cu citarea contravenientului, 
poate acorda acestuia, la cerere, un termen de 30 de zile, în vederea achitării 
integrale a amenzii.
-----------
    Alin. (4) al art. 9 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 352 
din 21 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 25 iulie 2006.

    (5) În cazul în care contravenientul nu achită amenda în termenul prevăzut la 
alin. (4), instanţa procedează la înlocuirea amenzii cu sancţiunea obligării la 
prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.
-----------
    Alin. (5) al art. 9 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 293 
din 28 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 1 octombrie 
2009.

    (6) Hotărârea prin care s-a aplicat sancţiunea prestării unei activităţi în 
folosul comunităţii este supusă numai apelului.
-----------
    Alin. (6) al art. 9 a fost modificat de pct. 1 al art. 41 din LEGEA nr. 76 
din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.
-----------
    Art. 9 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 
din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 
2003.
──────────
    *) Notă CTCE:
    Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 1.354 din 10 decembrie 2008, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 29 decembrie 2008 s-a constatat că 
sintagma "cu acordul acestuia" din art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor este neconstituţională.
    Conform art. 147 din Constituţia României republicată în Monitorul Oficial 
nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, 
precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi 
încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii 
Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu 
pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe 
durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt 
suspendate de drept.
    În consecinţă, în intervalul 29 decembrie 2008-12 februarie 2009, sintagma 
"cu acordul acestuia" din art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor a fost suspendată de drept, încetându-şi 
efectele juridice începând cu data de 13 februarie 2009, întrucât legiuitorul nu 
a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
──────────

    ART. 10
    (1) Dacă aceeaşi persoana a săvârşit mai multe contravenţii sancţiunea se 
aplică pentru fiecare contravenţie.
    (2) Când contravenţiile au fost constatate prin acelaşi proces-verbal, 
sancţiunile contravenţionale se cumulează fără a putea depăşi dublul maximului 
amenzii prevăzut pentru contravenţia cea mai grava sau, după caz, maximul general 
stabilit în prezenta ordonanţa pentru prestarea unei activităţi în folosul 
comunităţii.
------------
    Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 108 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 
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26 octombrie 2003.

    (3) În cazul în care la săvârşirea unei contravenţii au participat mai multe 
persoane, sancţiunea se va aplica fiecăreia separat.
    ART. 11
    (1) Caracterul contravenţional al faptei este înlăturat în cazul legitimei 
apărări, stării de necesitate, constrângerii fizice sau morale, cazului fortuit, 
iresponsabilităţii, beţiei involuntare complete, erorii de fapt, precum şi 
infirmităţii, dacă are legătura cu fapta săvârşită.
    (2) Minorul sub 14 ani nu răspunde contravenţional.
    (3) Pentru contravenţiile săvârşite de minorii care au împlinit 14 ani 
minimul şi maximul amenzii stabilite în actul normativ pentru fapta săvârşită se 
reduc la jumătate.
    (4) Minorul care nu a împlinit vârsta de 16 ani nu poate fi sancţionat cu 
prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.
------------
    Alin. (4) al art. 11 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 108 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 
26 octombrie 2003.

    (5) Cauzele care înlătură caracterul contravenţional al faptei se constată 
numai de instanţa de judecată.
    ART. 12
    (1) Dacă printr-un act normativ fapta nu mai este considerată contravenţie, 
ea nu se mai sancţionează*), chiar dacă a fost săvârşită înainte de data intrării 
în vigoare a noului act normativ.
    (2) Dacă sancţiunea prevăzută în noul act normativ este mai uşoară se va 
aplica aceasta. În cazul în care noul act normativ prevede o sancţiune mai grava, 
contravenţia săvârşită anterior va fi sancţionată conform dispoziţiilor actului 
normativ în vigoare la data săvârşirii acesteia.
──────────
    *) Notă CTCE:
    Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 228 din 13 martie 2007, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 27 aprilie 2007 s-a constatat că dispoziţiile art. 
12 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor sunt neconstituţionale în măsura în care prin sintagma "nu se mai 
sancţionează" prevăzută în text se înţelege doar aplicarea sancţiunii 
contravenţionale, nu şi executarea acesteia.
    Conform art. 147 din Constituţia României republicată în Monitorul Oficial 
nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, 
precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi 
încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii 
Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu 
pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe 
durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt 
suspendate de drept.
    În consecinţă, în intervalul 27 aprilie 2007-11 iunie 2007, dispoziţiile art. 
12 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor sunt neconstituţionale în măsura în care prin sintagma "nu se mai 
sancţionează" prevăzută în text se înţelege doar aplicarea sancţiunii 
contravenţionale, nu şi executarea acesteia, au fost suspendate de drept, 
încetându-şi efecte juridice începând cu data de 12 iunie 2007, întrucât 
legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.
──────────

    ART. 13
    (1) Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 6 
luni de la data săvârşirii faptei.
    (2) În cazul contravenţiilor continue, termenul prevăzut la alin. (1) curge 
de la data încetării săvârşirii faptei. Contravenţia este continuă în situaţia în 
care încălcarea obligaţiei legale durează în timp.
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----------
    Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 2 al art. 41 din LEGEA nr. 76 
din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.

    (3) Când fapta a fost urmărită ca infracţiune şi ulterior s-a stabilit ca ea 
constituie contravenţie, prescripţia aplicării sancţiunii nu curge pe tot timpul 
în care cauza s-a aflat în faţa organelor de cercetare sau de urmărire penală ori 
în faţa instanţei de judecata, dacă sesizarea s-a făcut înăuntrul termenului 
prevăzut la alin. (1) sau (2). Prescripţia operează totuşi dacă sancţiunea nu a 
fost aplicată în termen de un an de la data săvârşirii, respectiv constatării 
faptei, dacă prin lege nu se dispune altfel.
    (4) Prin legi speciale pot fi prevăzute şi alte termene de prescripţie pentru 
aplicarea sancţiunilor contravenţionale.
    ART. 14
    (1) Executarea sancţiunilor contravenţionale se prescrie dacă procesul-verbal 
de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat contravenientului în termen de 
cel mult două luni de la data aplicării sancţiunii.
----------
    Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA 
nr. 5 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 29 ianuarie 
2015.

    (2) Prescripţia executării sancţiunilor contravenţionale poate fi constatată 
chiar şi de instanţa învestită cu soluţionarea plângerii contravenţionale.
-----------
    Art. 14 a fost modificat de pct. 3 al art. 41 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 
2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.

    CAP. II
    Constatarea contravenţiei

    ART. 15
    (1) Contravenţia se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele 
anume prevăzute în actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia, 
denumite în mod generic agenţi constatatori.
    (2) Pot fi agenţi constatatori: primării, ofiţerii şi subofiţerii din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne*), special abilitaţi, persoanele împuternicite în 
acest scop de miniştri şi de alţi conducători ai autorităţilor administraţiei 
publice centrale, de prefecţi, preşedinţi ai consiliilor judeţene, primari, de 
primarul general al municipiului Bucureşti, precum şi de alte persoane prevăzute 
în legi speciale.
    (3) Ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne 
constată contravenţii privind: apărarea ordinii publice; circulaţia pe drumurile 
publice; regulile generale de comerţ; vânzarea, circulaţia şi transportul 
produselor alimentare şi nealimentare, ţigărilor şi băuturilor alcoolice; alte 
domenii de activitate stabilite prin lege sau prin hotărâre a Guvernului.
──────────
    *) Notă CTCE:
    Prin HOTĂRÂREA nr. 156 din 10 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele 
Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru modificarea unor acte 
normative, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 15 aprilie 2013 s-a dispus 
modificarea structurii organizatorice a acestui minister, implicit modificarea 
denumirii acestuia.
──────────

    ART. 16
    (1) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod 
obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi 
instituţia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de 
identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul de muncă ale 

Pagina 7



ORDONANTA      (A)     2 12/07/2001 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

contravenientului; descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi 
locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce 
pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube 
pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează 
contravenţia; indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut 
ca urmare producerea unui accident de circulaţie; posibilitatea achitării în 
termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, 
dacă acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a căii de 
atac şi organul la care se depune plângerea.
    (1^1) În cazul contravenienţilor cetăţeni străini, persoane fără cetăţenie 
sau cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, în procesul-verbal vor fi 
cuprinse şi următoarele date: seria şi numărul paşaportului ori ale altui 
document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia şi statul 
emitent.
-----------
    Alin. (1^1) al art. 16 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 
526 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.149 din 6 
decembrie 2004.

    (2) Abrogat.
------------
    Alin. (2) al art. 16 a fost abrogat de art. II din LEGEA nr. 357 din 11 iulie 
2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.

    (3) Abrogat.
------------
    Alin. (3) al art. 16 a fost abrogat de art. II din LEGEA nr. 357 din 11 iulie 
2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.

    (4) Abrogat.
------------
    Alin. (4) al art. 16 a fost abrogat de art. II din LEGEA nr. 357 din 11 iulie 
2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 25 iulie 2003.

    (5) În cazul în care contravenientul este minor procesul-verbal va cuprinde 
şi numele, prenumele şi domiciliul părinţilor sau ale altor reprezentanţi ori 
ocrotitori legali ai acestuia.
    (6) În situaţia în care contravenientul este persoana juridică în procesul-
verbal se vor face menţiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de 
înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal ale acesteia, precum şi 
datele de identificare a persoanei care o reprezintă.
    (7) În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat 
să aducă la cunoştinţă contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire 
la conţinutul actului de constatare. Obiecţiunile sunt consemnate distinct în 
procesul-verbal la rubrica "Alte menţiuni", sub sancţiunea nulităţii procesului-
verbal.
    ART. 17
    Lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului 
constatator, numele şi prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei 
juridice lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei 
comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea 
procesului-verbal. Nulitatea se constata şi din oficiu.
    ART. 18
    Contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, 
actul de identitate ori documentele în baza cărora se fac menţiunile prevăzute la 
art. 16 alin. (3). În caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului agentul 
constatator poate apela la ofiţeri şi subofiţeri de poliţie, jandarmi sau 
gardieni publici.
    ART. 19
    (1) Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagina de agentul constatator şi 
de contravenient. În cazul în care contravenientul nu se afla de faţă, refuza sau 
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nu poate să semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste 
împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor. În acest caz 
procesul-verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al 
martorului şi semnătura acestuia.
    (2) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator.
    (3) În lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au 
condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.
    ART. 20
    (1) Dacă o persoana săvârşeşte mai multe contravenţii constatate în acelaşi 
timp de acelaşi agent constatator, se încheie un singur proces-verbal.
    (2) Abrogat.
------------
    Alin. (2) al art. 20 a fost abrogat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 180 
din 11 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 22 aprilie 2002.

    CAP. III
    Aplicarea sancţiunilor contravenţionale

    ART. 21
    (1) În cazul în care prin actul normativ de stabilire şi sancţionare a 
contravenţiilor nu se prevede altfel, agentul constatator, prin procesul-verbal 
de constatare, aplică şi sancţiunea.
    (2) Dacă, potrivit actului normativ de stabilire şi sancţionare a 
contravenţiei, agentul constatator nu are dreptul să aplice şi sancţiunea, 
procesul-verbal de constatare se trimite de îndată organului sau persoanei 
competente să aplice sancţiunea. În acest caz sancţiunea se aplică prin rezoluţie 
scrisă pe procesul-verbal.
    (3) Sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie 
să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se 
seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de 
săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de 
circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în 
procesul-verbal.
    ART. 22
    Abrogat.
------------
    Art. 22 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 
din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 
2003.

    ART. 23
    (1) În cazul în care prin săvârşirea contravenţiei s-a cauzat o pagubă şi 
există tarife de evaluare a acesteia, persoana împuternicită să aplice sancţiunea 
stabileşte şi despăgubirea, cu acordul expres al persoanei vătămate, făcând 
menţiunea corespunzătoare în procesulverbal.
    (2) Dacă nu există tarif de evaluare a pagubei persoana vătămată îşi va putea 
valorifica pretenţiile potrivit dreptului comun.
    ART. 24
    (1) Persoana împuternicită să aplice sancţiunea dispune şi confiscarea 
bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii. În toate situaţiile 
agentul constatator va descrie în procesul-verbal bunurile supuse confiscării şi 
va lua în privinţa lor măsurile de conservare sau de valorificare prevăzute de 
lege, făcând menţiunile corespunzătoare în procesul-verbal.
    (2) În cazul în care bunurile nu se găsesc contravenientul este obligat la 
plata contravalorii lor în lei.
    (3) Agentul constatator are obligaţia să stabilească cine este proprietarul 
bunurilor confiscate şi, dacă acestea aparţin unei alte persoane decât 
contravenientul, în procesul-verbal se vor menţiona, dacă este posibil, datele de 
identificare a proprietarului sau se vor preciza motivele pentru care 
identificarea nu a fost posibilă.
    ART. 25
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    (1) Procesul-verbal se va înmâna sau, după caz, se va comunica, în copie, 
contravenientului şi, dacă este cazul, părţii vătămate şi proprietarului 
bunurilor confiscate.
    (2) Comunicarea se face de către organul care a aplicat sancţiunea, în termen 
de cel mult două luni de la data aplicării acesteia.
----------
    Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA 
nr. 5 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 29 ianuarie 
2015.

    (3) În situaţia în care contravenientul a fost sancţionat cu amendă, precum 
şi dacă a fost obligat la despăgubiri, o dată cu procesul-verbal, acestuia i se 
va comunica şi înştiinţarea de plată. În înştiinţarea de plată se va face 
menţiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii la instituţiile 
abilitate să o încaseze, potrivit legislaţiei în vigoare şi, după caz, a 
despăgubirii, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând să se 
procedeze la executarea silită.
-----------
    Alin. (3) al art. 25 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 
526 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.149 din 6 
decembrie 2004.

    ART. 26
    (1) Dacă agentul constatator aplică şi sancţiunea, iar contravenientul este 
prezent la încheierea procesului-verbal, copia de pe acesta şi înştiinţarea de 
plată se înmânează contravenientului, făcându-se menţiune în acest sens în 
procesul-verbal. Contravenientul va semna de primire.
------------
    Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 2 din 12 iulie 
2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 18 septembrie 2001.

    (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi faţă de celelalte persoane cărora 
trebuie să li se comunice copia de pe procesul-verbal, dacă sunt prezente la 
încheierea acestuia.
    (3) În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent, 
refuză să semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum şi a înştiinţării 
de plată se face de către agentul constatator în termen de cel mult două luni de 
la data încheierii.
----------
    Alin. (3) al art. 26 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din ORDONANŢA 
nr. 5 din 28 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 29 ianuarie 
2015.

    ART. 27
    Comunicarea procesului-verbal şi a înştiinţării de plată se face prin poştă, 
cu aviz de primire, sau prin afişare la domiciliul sau la sediul 
contravenientului. Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal 
semnat de cel puţin un martor.
    ART. 28
    (1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore 
de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării 
acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul 
constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. În 
actul normativ de stabilire a contravenţiilor această posibilitate trebuie 
menţionată în mod expres. Termenele statornicite pe ore încep să curgă de la 
miezul nopţii zilei următoare, iar termenul care se sfârşeşte într-o zi de 
sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat se va prelungi până la 
sfârşitul primei zile de lucru următoare.
    (2) Amenzile care se cuvin bugetului de stat pot fi achitate, prin mijloace 
de plată online, în conturile dedicate, la instituţiile de credit autorizate cu 
care există încheiate convenţii sau la unităţile Trezoreriei Statului, iar 
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amenzile cuvenite bugetelor locale se achită, prin mijloace de plată online, prin 
instituţii de credit autorizate cu care există încheiate convenţii sau la 
casieriile autorităţilor administraţiei publice locale ori ale altor instituţii 
publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale indiferent de 
localitatea pe a cărei rază acestea funcţionează, de cetăţenia, domiciliul sau de 
reşedinţa contravenientului ori de locul săvârşirii contravenţiei, precum şi la 
ghişeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României. O copie de 
pe chitanţă se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite 
prin poştă sau electronic, prin e-mail, organului din care acesta face parte, 
potrivit dispoziţiilor alin. (1).
----------
    Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de pct. III al art. 14, Cap. II din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
490 din 30 iunie 2016.

    (3) Plata amenzilor contravenţionale achitate prin intermediul sistemelor 
electronice de plată prevăzute de lege se dovedeşte prin prezentarea extrasului 
de cont al plătitorului sau a dovezii de plată emise de către sistemele de plăţi, 
aceasta specificând data şi ora efectuării plăţii; în aceste situaţii se elimină 
obligativitatea pentru plătitor de a preda o copie de pe extrasul de cont sau de 
pe dovada de plată emisă de sistemul de plăţi către agentul constatator sau 
organul din care acesta face parte.
----------
    Alin. (3) al art. 28 a fost modificat de pct. III al art. 14, Cap. II din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
490 din 30 iunie 2016.
-----------
    Art. 28 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 526 din 25 
noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.149 din 6 decembrie 2004.

    ART. 29
    Dispoziţiile art. 28 se aplică şi în cazurile prevăzute la art. 10 alin. (2), 
dacă contravenientul achită jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul 
normativ pentru fiecare dintre contravenţiile constatate, fără ca prin totalizare 
să se depăşească maximul prevăzut pentru contravenţia cea mai gravă.
    ART. 30
    (1) Dacă persoana împuternicită să aplice sancţiunea apreciază că fapta a 
fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, constituie 
infracţiune, sesizează organul de urmărire penală competent.
    (2) În cazul în care fapta a fost urmărită ca infracţiune şi ulterior s-a 
stabilit de către procuror sau de către instanţă că ea ar putea constitui 
contravenţie, actul de sesizare sau de constatare a faptei, împreună cu o copie 
de pe rezoluţia, ordonanţa sau, după caz, de pe hotărârea judecătorească, se 
trimite de îndată organului în drept să constate contravenţia, pentru a lua 
măsurile ce se impun conform legii.
    (3) Termenul de 6 luni pentru aplicarea sancţiunii în cazul prevăzut la alin. 
(2) curge de la data sesizării organului în drept să aplice sancţiunea.

    CAP. IV
    Căile de atac

    ART. 31
    (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare 
a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau 
comunicării acestuia.
    (2) Partea vătămată poate face plângere numai în ceea ce priveşte 
despăgubirea, iar cel căruia îi aparţin bunurile confiscate, altul decât 
contravenientul, numai în ceea ce priveşte măsura confiscării.
    ART. 32
    (1) Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost 
săvârşită contravenţia.
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------------
    Alin. (1) al art. 32 a fost modificat de pct. 4 al art. 41 din LEGEA nr. 76 
din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.

    (2) Controlul aplicării şi executării sancţiunilor contravenţionale 
principale şi complementare este de competenţa exclusivă a instanţei prevăzute la 
alin. (1).
------------
    Alin. (2) al art. 32 a fost modificat de pct. 4 al art. 41 din LEGEA nr. 76 
din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.

    (3) Plângerea suspendă executarea. Plângerea persoanelor prevăzute la art. 31 
alin. (2) suspendă executarea numai în ceea ce priveşte despăgubirea sau, după 
caz, măsura confiscării.
──────────
    *) Notă CTCE:
    Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 953 din 19 decembrie 2006, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 23 ianuarie 2007 a fost admisă excepţia de 
neconstituţionalitate cu privire la dispoziţiile art. 32, alin. (1) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, acestea fiind 
declarate neconstituţionale.
    Conform art. 147 din Constituţia României republicată în Monitorul Oficial 
nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, 
precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi 
încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii 
Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu 
pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe 
durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt 
suspendate de drept.
    În consecinţă, în intervalul 23 ianuarie 2007-9 martie 2007, dispoziţiile 
alin. (1) al art. 32 au fost suspendate de drept, încetându-şi efecte juridice 
începând cu data de 10 martie 2007, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru 
modificarea prevederilor atacate.
──────────

    ART. 33
    (1) Judecătoria va fixa termen de judecată, care nu va depăşi 30 de zile, şi 
va dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut 
plângerea, a organului care a aplicat sancţiunea, a martorilor indicaţi în 
procesul-verbal sau în plângere, precum şi a oricăror alte persoane în măsura să 
contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei.
    (2) În cazul în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de 
circulaţie, judecătoria va cita şi societatea de asigurări menţionată în 
procesul-verbal de constatare a contravenţiei.
    ART. 34
    (1) Instanţa competentă să soluţioneze plângerea, după ce verifică dacă 
aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o şi pe celelalte 
persoane citate, dacă aceştia s-au prezentat, administrează orice alte probe 
prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei 
procesului-verbal, şi hotărăşte asupra sancţiunii, despăgubirii stabilite, precum 
şi asupra măsurii confiscării. Dispoziţiile art. 236^1 şi ale art. 405 din Codul 
de procedură civilă nu sunt aplicabile.
    (2) Dacă prin lege nu se prevede altfel, hotărârea prin care s-a soluţionat 
plângerea poate fi atacată numai cu apel. Apelul se soluţionează de secţia de 
contencios administrativ şi fiscal a tribunalului. Motivarea apelului nu este 
obligatorie. Motivele de apel pot fi susţinute şi oral în faţa instanţei. Apelul 
suspendă executarea hotărârii.
-----------
    Art. 34 a fost modificat de pct. 5 al art. 41 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 
2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.
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    ART. 35
    Plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a 
contravenţiilor se soluţionează cu precădere.
    ART. 36
    Pentru plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a 
contravenţiei, pentru recursul formulat împotriva hotărârii judecătoreşti prin 
care s-a soluţionat plângerea, precum şi pentru orice alte cereri incidente se 
percep taxele judiciare de timbru prevăzute de lege.
----------
    Art. 36 a fost modificat de art. 53 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 26 
iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 29 iunie 2013.

    CAP. V
    Executarea sancţiunilor contravenţionale

    ART. 37
    Procesul-verbal neatacat în termenul prevăzut la art. 31, precum şi hotărârea 
judecătorească irevocabilă prin care s-a soluţionat plângerea constituie titlu 
executoriu, fără vreo altă formalitate.
    ART. 38
    (1) Avertismentul se adresează oral atunci când contravenientul este prezent 
la constatarea contravenţiei şi sancţiunea este aplicată de agentul constatator.
    (2) În celelalte cazuri avertismentul se socoteşte executat prin comunicarea 
procesului-verbal de constatare a contravenţiei, cu rezoluţia corespunzătoare.
    (3) Dacă sancţiunea a fost aplicată de instanţă prin înlocuirea amenzii 
contravenţionale cu avertisment, comunicarea acesteia se face prin încunoştinţare 
scrisă.
    ART. 39
    (1) Punerea în executare a sancţiunii amenzii contravenţionale se face 
astfel:
    a) de către organul din care face parte agentul constatator, ori de câte ori 
nu se exercită calea de atac împotriva procesului-verbal de constatare a 
contravenţiei în termenul prevăzut de lege;
    b) de către instanţa judecătorească, în celelalte cazuri.
    (2) În vederea executării amenzii, organele prevăzute la alin. (1) vor 
comunica din oficiu procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare 
a sancţiunii, neatacat cu plângere în termenul legal, în termen de 30 de zile de 
la data expirării acestui termen, ori, după caz, dispozitivul hotărârii 
judecătoreşti irevocabile prin care s-a soluţionat plângerea, în termen de 30 de 
zile de la data la care hotărârea a devenit irevocabilă, astfel:
    a) pentru sumele care se fac venit integral la bugetele locale, organelor de 
specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială 
domiciliază contravenientul persoană fizică sau, după caz, îşi are domiciliul 
fiscal contravenientul persoană juridică;
    b) pentru sumele care se fac venit integral la bugetul de stat, organelor de 
specialitate ale unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală, în a căror rază teritorială îşi are domiciliul 
fiscal contravenientul persoană juridică.
-------------
    Alin. (2) al art. 39 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 182 
din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 23 mai 2006.

    (3) Executarea se face în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale privind 
executarea silită a creanţelor fiscale.
-------------
    Alin. (3) al art. 39 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 182 
din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 23 mai 2006.

    (4) Împotriva actelor de executare se poate face contestaţie la executare, în 
condiţiile legii.
    ART. 39^1
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    (1) În cazul în care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de 
zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea 
executării silite, acesta va sesiza instanţa în circumscripţia căreia s-a 
săvârşit contravenţia, în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea prestării unei 
activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama, după caz, şi de partea din 
amendă care a fost achitată.
    (2) În cazul în care contravenientul, citat de instanţă, nu a achitat amenda 
în termenul prevăzut la alin. (1), instanţa procedează la înlocuirea amenzii cu 
sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii pe o durată maximă de 
50 de ore, iar pentru minori începând cu vârsta de 16 ani, de 25 de ore.
-----------
    Alin. (2) al art. 39^1 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 
293 din 28 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 1 
octombrie 2009.

    (3) Hotărârea prin care s-a aplicat sancţiunea prestării unei activităţi în 
folosul comunităţii este supusă recursului.
    (4) Urmărirea punerii în executare a sentinţelor se realizează de către 
serviciul de executări civile de pe lângă judecătoria în a cărei rază s-a 
săvârşit contravenţia, în colaborare cu serviciile specializate din primării.
-----------
    Art. 39^1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 352 din 21 
iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 25 iulie 2006.

    ART. 40
    Executarea sancţiunilor contravenţionale complementare se face potrivit 
dispoziţiilor legale.
    ART. 41
    (1) Confiscarea se aduce la îndeplinire de organul care a dispus această 
măsură, în condiţiile legii.
    (2) În caz de anulare sau de constatare a nulităţii procesului-verbal 
bunurile confiscate, cu excepţia celor a căror deţinere sau circulaţie este 
interzisă prin lege, se restituie de îndată celui în drept.
    (3) Dacă bunurile prevăzute la alin. (2) au fost valorificate, instanţa va 
dispune să se achite celui în drept o despăgubire care se stabileşte în raport cu 
valoarea de circulaţie a bunurilor.
    ART. 42
    În scopul executării despăgubirii stabilite pe baza de tarif actele prevăzute 
la art. 39 alin. (2) se comunică şi părţii vătămate, care va proceda potrivit 
dispoziţiilor legale referitoare la executarea silită a creanţelor.
    ART. 43
    Abrogat.
------------
    Art. 43 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 
din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 
2003.

    CAP. VI
    Dispoziţii speciale şi tranzitorii

    ART. 44
    (1) Sancţiunile prevăzute în prezenta ordonanţă nu se aplică în cazul 
contravenţiilor săvârşite de militarii în termen. Procesul-verbal de constatare 
se trimite comandantului unităţii din care face parte contravenientul, pentru a i 
se aplică măsuri disciplinare, dacă se constată că acesta este întemeiat.
    (2) Dacă prin contravenţia săvârşită de un militar în termen s-a produs o 
pagubă sau dacă sunt bunuri supuse confiscării, organul competent potrivit legii 
va stabili despăgubirea pe bază de tarif şi va dispune asupra confiscării. Câte o 
copie de pe procesul-verbal se comunică contravenientului, părţii vătămate şi 
celui căruia îi aparţin bunurile confiscate.
    ART. 45

Pagina 14



ORDONANTA      (A)     2 12/07/2001 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

    Abrogat.
------------
    Art. 45 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 
din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 
2003.

    ART. 46
    Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne*), precum şi 
celelalte autorităţi ale administraţiei publice care au structuri militare vor 
stabili prin regulamentele interne organele competente să constate şi să aplice 
sancţiunile în cazul contravenţiilor săvârşite de cadrele militare şi de 
angajaţii civili în legătura cu serviciul.
──────────
    *) Notă CTCE:
    *) A se vedea Nota de la art. 15.
──────────

    ART. 47
    Dispoziţiile prezentei ordonanţe se completează cu dispoziţiile Codului penal 
şi ale Codului de procedură civilă, după caz.
-----------
    Art. 47 a fost modificat de pct. 7 al art. 41 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 
2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.

    ART. 48
    Ori de câte ori într-o lege specială sau în alt act normativ anterior se face 
trimitere la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor, trimiterea se va socoti făcută la dispoziţiile corespunzătoare 
din prezenta ordonanţă.
    ART. 49
    Cauzele aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe vor continua să se judece potrivit legii aplicabile în momentul 
constatării contravenţiei.
    ART. 50
    Actele normative prin care se stabilesc contravenţii, în vigoare la data 
publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, vor fi 
modificate sau completate, dacă este cazul, în termen de 3 luni, potrivit 
prevederilor acesteia.
    ART. 50^1
    Eliminat.
-----------
    Art. 50^1 a fost eliminat prin abrogarea pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 
din 19 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 27 ianuarie 2006 
de către pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 353 din 21 iulie 2006, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 25 iulie 2006.

    ART. 51
    (1) Prezenta ordonanţă va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data 
publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Pe aceeaşi data se abroga Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 148 
din 14 noiembrie 1968, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
orice alte dispoziţii contrare.
──────────
    *) Notă CTCE:
    Art. II şi III din LEGEA nr. 182 din 16 mai 2006, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 443 din 23 mai 2006 prevăd:
    "Articolul II
    (1) Prevederile art. I intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2007.
    (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, activitatea de executare silită a 
sumelor reprezentând amenzi contravenţionale aplicate persoanelor fizice potrivit 
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dispoziţiilor legale în vigoare se va prelua de la Ministerul Finanţelor Publice 
- Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale subordonate de 
către organele de specialitate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale în 
a căror rază domiciliază contravenientul.
    (3) Sumele reprezentând amenzile prevăzute la alin. (2), încasate de organele 
de specialitate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, se fac venit 
integral la bugetele locale respective.
    Articolul III
    (1) Pentru amenzile contravenţionale aplicate persoanelor fizice şi 
neîncasate până la data de 1 ianuarie 2007, procedurile de realizare a acestor 
creanţe, aflate în derulare la această dată, vor fi comunicate de organele de 
specialitate din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, care se subrogă în 
drepturile şi obligaţiile Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală şi ale unităţilor sale subordonate, în calitate de creditori 
fiscali, şi le succedă de drept în această calitate, actele îndeplinite anterior 
rămânând valabile.
    (2) Sumele neîncasate până la data de 1 ianuarie 2007, reprezentând amenzi 
contravenţionale aplicate persoanelor fizice, se fac venit integral la bugetul 
local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială 
domiciliază contravenientul.
    (3) Pentru litigiile având ca obiect contestaţiile la executarea silită sau 
contestaţiile împotriva actelor prin care se dispun şi se duc la îndeplinire 
măsurile asigurătorii, unităţile administrativ-teritoriale se subrogă în toate 
drepturile şi obligaţiile procesuale ale Ministerului Finanţelor Publice -
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţilor sale subordonate şi 
dobândesc calitatea procesuală a acestora, la data de 1 ianuarie 2007, în toate 
procesele şi cererile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de 
faza de judecată.
    (4) Predarea-preluarea dosarelor de executare, precum şi a copiilor 
documentelor depuse la dosarul instanţei în litigiile prevăzute la alin. (3) se 
vor efectua până la data de 31 ianuarie 2007.
    (5) Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
şi unităţile sale subordonate răspund de activităţile desfăşurate în domeniul 
executării silite prevăzute la alin. (1), până la data preluării acestei 
activităţi de către organele de specialitate din cadrul unităţilor administrativ-
teritoriale."
──────────

                                 PRIM-MINISTRU
                                 ADRIAN NĂSTASE

                                Contrasemnează:
                                 ──────────────
                       Ministrul administraţiei publice,
                                 Octav Cozmâncă

                            p. Ministrul justiţiei,
                               Doru Crin Trifoi,
                                secretar de stat

                         Ministrul finanţelor publice,
                            Mihai Nicolae Tănăsescu

                              Ministru de interne,
                                    Ioan Rus

                             -----------
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DECRET-LEGE nr. 118 din 30 martie 1990 (**republicat**)(*actualizat*)
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate 
în străinătate ori constituite în prizonieri
EMITENT:     CONSILIUL PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 23 septembrie 2009
Data intrarii in vigoare : 23 septembrie 2009

Forma actualizata valabila la data de : 8 septembrie 2017
Prezenta forma actualizata este valabila de la 1 ianuarie 2016 pana la 8 
septembrie 2017

----------
──────────
    *) Notă CTCE:
    Forma actualizată a acestui act normativ la data de 8 septembrie 2017 este 
realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de 
Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi 
completărilor aduse de către LEGEA nr. 127 din 26 aprilie 2013; LEGEA nr. 69 din 
2 aprilie 2015; LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015.

    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul 
Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind 
destinat pentru informarea utilizatorilor.
──────────

──────────
    **) Republicat în temeiul art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
59/2008 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor 
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu 
începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori 
constituite în prizonieri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 366 din 13 mai 2008, aprobată prin Legea nr. 271/2008, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 14 noiembrie 2008, dându-se textelor o 
nouă numerotare.
    Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 
martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 
prizonieri a mai fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
118 din 18 martie 1998, iar ulterior a mai fost modificat şi completat prin:
    - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/1999 pentru modificarea Decretului-
lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din 
motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum 
şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 22 februarie 1999, aprobată 
cu completări prin Legea nr. 18/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 106 din 10 martie 2000;
    - Ordonanţa Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 31 august 1999, respinsă 
prin Legea nr. 206/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 275 din 24 aprilie 2002, abrogată prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 3 august 2001;
    - Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de 
la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 31 august 1999, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 553 din 8 noiembrie 2000;
    - Ordonanţa Guvernului nr. 119/2000 pentru modificarea Decretului-lege nr. 
118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 
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politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor 
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 1 septembrie 2000, respinsă prin Legea 
nr. 292/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 
11 iunie 2001;
    - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 173/2000 pentru modificarea 
Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 
martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 
prizonieri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 30 
octombrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 563/2001, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 30 octombrie 2001;
    - Legea nr. 232/2006 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în 
străinătate ori constituite în prizonieri, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 508 din 13 iunie 2006;
    - Legea nr. 349/2006 pentru completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în 
străinătate ori constituite în prizonieri, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 640 din 25 iulie 2006;
    - Legea nr. 19/2007 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 
118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor 
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 17 ianuarie 2007;
    - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea şi 
completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au 
contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 15 februarie 
1008, aprobată prin Legea nr. 184/2009, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 362 din 29 mai 2009.
──────────

    ART. 1
    (1) Constituie vechime în muncă şi se ia în considerare la stabilirea pensiei 
şi a celorlalte drepturi ce se acordă, în funcţie de vechimea în muncă, timpul 
cât o persoană, după data de 6 martie 1945, pe motive politice:
    a) a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri 
judecătoreşti rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui 
mandat de arestare preventivă pentru infracţiuni politice;
    b) a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri 
administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune;
    c) a fost internată în spitale de psihiatrie;
    d) a avut stabilit domiciliu obligatoriu;
    e) a fost strămutată într-o altă localitate.
    (2) De aceleaşi drepturi beneficiază şi persoana care:
    a) a fost deportată în străinătate după 23 august 1944;
    b) a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 
august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost 
reţinută în captivitate după încheierea armistiţiului.
    (3) Fiecare an de detenţie sau internare pentru situaţiile prevăzute la alin. 
(1) şi (2) se consideră ca vechime în muncă un an şi şase luni.
    (4) Perioadele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) constituie vechime în 
muncă, dacă persoanele în cauză fac dovada că nu au putut să se încadreze în 
muncă în funcţii pentru care aveau pregătirea profesională.
    (5) Se consideră vechime în muncă şi perioada în care o persoană aflată într-
una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) nu s-a putut încadra ca urmare a 
unei invalidităţi de gradul I sau II survenite în timpul în care s-a aflat în 
acea situaţie sau, ulterior, dacă dovedeşte că aceasta s-a produs din cauza ori 
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în legătură cu persecuţia la care a fost supusă.
    (6) Perioadele prevăzute în prezentul articol constituie şi vechime 
neîntreruptă în muncă şi în aceeaşi unitate şi intră în calculul acestor vechimi.
    ART. 2
    (1) Persoanele prevăzute la art. 1, încadrate în baza unui contract 
individual de muncă sau a unui raport de serviciu, pot continua activitatea după 
îndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru limita de vârstă prevăzută de lege, 
pentru o perioadă de timp egală cu cea în care persoana respectivă a fost privată 
de libertate.
    (2) Continuarea activităţii în condiţiile prevăzute la alin. (1) se face la 
cerere, cu acordul angajatorului.
    ART. 3
    (1) De prevederile art. 1 beneficiază şi persoanele care au decizii de 
pensionare.
    (2) În cazul celor decedaţi, urmaşii acestora au dreptul la pensie de urmaş 
în condiţiile legii, cu luarea în calcul a vechimilor stabilite potrivit 
prezentului decret-lege.
    ART. 4
    (1) Persoanele care s-au aflat în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) 
lit. a), b) şi e) şi alin. (2) au dreptul la o indemnizaţie lunară de 400 lei 
pentru fiecare an de detenţie, strămutare în alte localităţi, deportare în 
străinătate sau prizonierat, indiferent dacă sunt sau nu sunt pensionate.
----------
    Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 69 din 
2 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 3 aprilie 2015.

    (2) Persoanele care s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 
alin. (1) lit. c) şi d) au dreptul la o indemnizaţie lunară de 200 lei pentru 
fiecare an de internare abuzivă în spitalele de psihiatrie sau de domiciliu 
obligatoriu, indiferent dacă sunt sau nu sunt pensionate.
----------
    Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 69 din 
2 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 3 aprilie 2015.

    (3) În funcţie de evoluţia preţurilor şi a tarifelor, indemnizaţiile 
prevăzute la alin. (1) şi (2) se actualizează prin hotărâre a Guvernului, o dată 
cu indexările aplicate pensiilor şi celorlalte drepturi de asigurări sociale de 
stat.
    ART. 5
    (1) Soţul/Soţia celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi 
în timpul detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, deportaţi, 
prizonieri sau cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu, are dreptul la o 
indemnizaţie lunară de 400 lei neimpozabilă, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.
----------
    Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 69 din 
2 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 3 aprilie 2015.

    (2) De aceleaşi drepturi beneficiază soţul (soţia) celui decedat după ieşirea 
din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din strămutare, din 
deportare, din prizonierat sau după încetarea măsurii de stabilire a domiciliului 
obligatoriu, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.
    (3) Această indemnizaţie se poate cumula cu orice pensie.
----------
    Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 69 din 
2 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 3 aprilie 2015.

    (4) Beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. (1) şi soţul (soţia) celui 
decedat în condiţiile prevăzute la alineatele precedente şi care, din motive de 
supravieţuire, a fost nevoit (nevoită) să divorţeze de cel închis, internat 
abuziv în spitale de psihiatrie, deportat, prizonier, strămutat sau căruia i s-a 
stabilit domiciliu obligatoriu, dacă nu s-a recăsătorit şi dacă poate face dovada 
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că a convieţuit cu victima până la decesul acesteia.
    ART. 6
    Persoanele care s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. 
(1) şi (2) nu pot beneficia şi de drepturile prevăzute la art. 5.
    ART. 7
    Indemnizaţiile lunare acordate în baza prezentului decret-lege nu afectează 
plafoanele de venituri în funcţie de care se stabilesc chiriile pentru locuinţele 
din fondul locativ de stat, bursele pentru elevi şi studenţi şi ajutoarele 
sociale.
    ART. 8
    (1) Abrogat.
----------
    Alin. (1) al art. 8 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 502 din 
LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 
10 septembrie 2015.

    (2) De asemenea, persoanele aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 
1 vor beneficia de următoarele drepturi:
    a) asistenţă medicală şi medicamente, în mod gratuit şi prioritar, atât în 
tratament ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizărilor;
    b) transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparţinând 
societăţilor cu capital de stat sau privat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou); 
în cazul societăţilor cu capital privat, costul abonamentelor de transport se 
decontează integral de la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în 
a cărei rază domiciliază beneficiarul;
    c) douăsprezece călătorii gratuite, anual, pe calea ferată română, cu clasa 
I, pe toate categoriile de trenuri de persoane, cu mijloace de transport auto sau 
cu mijloace de transport fluviale, după caz, la alegere, folosirea acestora fiind 
posibilă şi de către însoţitori, membri de familie, în cadrul numărului de 
călători stabilit pentru titular;
    d) un bilet pe an, gratuit, pentru tratament într-o staţiune 
balneoclimaterică;
    d^1) în cadrul numărului de călătorii stabilit pentru titulari conform lit. 
b) şi c), aceştia le pot folosi şi pentru însoţitori. Tichetele de călătorie 
gratuite pot fi ridicate şi utilizate şi de către soţul/soţia sau de către alte 
persoane mandatate de titulari să le reprezinte interesele, pe bază de 
împuternicire cu dată certă, însoţită de o copie a actului de identitate al 
titularului tichetului, nefiind necesară prezenţa titularului la momentul 
realizării călătoriei.
---------
    Lit. d^1) a alin. (2) al art. 8 a fost introdusă de art. I din LEGEA nr. 127 
din 26 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 29 aprilie 2013, 
care introduce art. VII^6 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 22 decembrie 2011, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011.

    e) scutire de plata taxelor de abonament pentru radio şi televizor;
    f) prioritate la instalarea unui post telefonic, precum şi scutire de plata 
taxei de abonament;
    g) acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.
    (3) De drepturile prevăzute la alin. (1) şi (2) beneficiază şi persoanele 
prevăzute la art. 5.
    ART. 9
    Persoanele prevăzute la art. 1 beneficiază de:
    a) prioritate la repartizarea de către consiliile locale a unei locuinţe din 
fondul locativ de stat;
    b) prioritate la acordarea, prin unităţile CEC Bank, de credite avantajoase 
pentru cumpărarea, construirea sau repararea de locuinţe proprietate personală; 
acordarea creditului se va face în condiţiile prevăzute de Legea locuinţei nr. 
114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 10
    (1) Dovedirea situaţiilor prevăzute la art. 1 se face, de către persoanele 
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interesate, cu acte oficiale eliberate de organele competente, iar în cazul în 
care nu este posibil, prin orice mijloc de probă prevăzut de lege.
    (2) Prevederile art. 1-9 se aplică, după caz, de către conducerile unităţilor 
la care sunt încadraţi cei în cauză, de către direcţiile de muncă şi protecţie 
socială sau de către consiliile locale, pe baza hotărârilor comisiilor pentru 
aplicarea Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, emise până la data de 31 iulie 1997.
    (3)*) Cererile pentru stabilirea drepturilor titularilor, prevăzute de 
prezentul decret-lege, se pot depune la direcţiile generale de muncă şi protecţie 
socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, până cel mai târziu la data 
de 15 martie 2000. După această dată direcţiile generale de muncă şi protecţie 
socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor primi spre rezolvare 
numai cererile depuse de soţii, soţiile celor decedaţi, prevăzuţi la art. 5, şi 
de cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, prevăzuţi la art. 12.
-----------
    *) Art. 8 alin. (3) [prin renumerotare art. 10 alin. (3)] din Decretul-lege 
nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, a fost 
declarat neconstituţional prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 148/2001, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 20 septembrie 
2001.

    (4) Organele prevăzute la alin. (3) sunt obligate să se pronunţe asupra 
cererilor în termen de 30 de zile, printr-o decizie motivată.
    (5) Împotriva deciziei persoana interesată poate face contestaţie potrivit 
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare.
    ART. 11
    Persoanele care fac dovada, prin hotărâre judecătorească de constatare, că nu 
au putut să-şi exercite profesia sau, după caz, ocupaţia pe perioada în care au 
fost persecutate sau urmărite din motive politice beneficiază de vechime în muncă 
pe perioada în care s-au aflat în atare situaţie.
    ART. 12
    (1) Beneficiază de prevederile prezentului decret-lege şi cetăţenii români cu 
domiciliul în străinătate.
    (2) Stabilirea şi plata acestor drepturi se fac de către direcţiile de muncă 
şi protecţie socială, cu consultarea, după caz, a filialelor judeţene ale 
Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România.
    (3) Direcţiile de muncă şi protecţie socială sunt obligate să se pronunţe 
asupra cererii de dobândire a drepturilor prevăzute de prezentul decret-lege, în 
termen de 30 de zile, printr-o decizie motivată.
    (4) Împotriva deciziei persoana interesată poate face contestaţie potrivit 
Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Drepturile persoanelor prevăzute la alin. (1) se plătesc titularului sau 
mandatarului desemnat de acesta prin procură specială pentru încasarea 
drepturilor respective sau, la cererea titularului, se depun în contul personal 
deschis la CEC Bank sau la o altă instituţie bancară cu care Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale a încheiat în acest sens convenţie.
    ART. 13
    Prevederile prezentului decret-lege nu se aplică persoanelor condamnate 
pentru infracţiuni contra umanităţii sau celor în cazul cărora s-a dovedit că au 
desfăşurat o activitate fascistă în cadrul unei organizaţii sau mişcări de acest 
fel.
    ART. 14
    (1)*) Direcţiile generale de muncă şi protecţie socială, atunci când sunt 
sesizate sau din proprie iniţiativă, vor verifica legalitatea drepturilor 
acordate beneficiarilor prezentului decret-lege până la data publicării 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/1997,**) în Monitorul Oficial al 
României, Partea I.
    (2)*) În cazul în care se constată încălcări ale prevederilor legale, se va 
emite decizie de revizuire.
    (3) Împotriva deciziei de revizuire emise în condiţiile alin. (1) şi (2) 
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persoana interesată poate introduce contestaţie, în condiţiile Legii nr. 
554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
──────────
    *) Art. 13 alin. (1) şi (2) [prin renumerotare art. 14 alin. (1) şi (2)] din 
Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, a fost declarat neconstituţional prin Decizia Curţii Constituţionale 
nr. 55/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 7 
august 2000 şi prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 56/2000, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 8 august 2000.
    **) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/1997 a fost publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 14 iulie 1997.
──────────

    ART. 15
    Drepturile prevăzute în prezentul decret-lege se acordă de la data de 1 a 
lunii următoare depunerii cererii.

                                  -------
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LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 (*actualizată*)
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi 
completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere 
de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 
prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
EMITENT:     PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 8 noiembrie 2000
Data intrarii in vigoare : 8 noiembrie 2000

Forma actualizata valabila la data de : 8 septembrie 2017
Prezenta forma actualizata este valabila de la 15 februarie 2013 pana la 8 
septembrie 2017

----------
    *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 8 septembrie 2017 
este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial 
de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi 
completărilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 242 din 28 noiembrie 2000; 
HOTĂRÂREA nr. 294 din 8 martie 2001; HOTĂRÂREA nr. 523 din 31 mai 2001; LEGEA nr. 
367 din 10 iulie 2001; HOTĂRÂREA nr. 781 din 21 august 2001; HOTĂRÂREA nr. 1.169 
din 21 noiembrie 2001; HOTĂRÂREA nr. 195 din 28 februarie 2002; HOTĂRÂREA nr. 518 
din 23 mai 2002; LEGEA nr. 319 din 27 mai 2002; HOTĂRÂREA nr. 920 din 22 august 
2002; LEGEA nr. 586 din 29 octombrie 2002; HOTĂRÂREA nr. 1.301 din 20 noiembrie 
2002; HOTĂRÂREA nr. 218 din 27 februarie 2003; HOTĂRÂREA nr. 614 din 29 mai 2003; 
HOTĂRÂREA nr. 1.006 din 22 august 2003; HOTĂRÂREA nr. 1.383 din 27 noiembrie 
2003; HOTĂRÂREA nr. 263 din 26 februarie 2004; HOTĂRÂREA nr. 808 din 27 mai 2004; 
LEGEA nr. 323 din 5 iulie 2004; HOTĂRÂREA nr. 1.297 din 19 august 2004; LEGEA nr. 
148 din 17 mai 2005; HOTĂRÂREA nr. 1.765 din 22 decembrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 
1.768 din 13 decembrie 2006; LEGEA nr. 204 din 2 iulie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.147 
din 18 septembrie 2008; LEGEA nr. 176 din 10 octombrie 2008; LEGEA nr. 296 din 28 
septembrie 2009; LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012.

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanţa Guvernului nr. 105 din 30 august 1999 pentru modificarea 
şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere 
de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 
prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare, emisă în temeiul art. 1 lit. 
N pct. 1 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 31 
august 1999, cu următoarele modificări şi completări:

    1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:
    "Ordonanţa privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către 
regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 
martie 1945 din motive etnice"

    2. Articolul unic devine articolul 1 cu următorul cuprins:
    "Art. 1. - (1) Beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe persoana, 
cetăţean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 
septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuţii din motive 
etnice, după cum urmează:
    a) a fost deportată în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate;
    b) a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de 
concentrare;
    c) a fost refugiată, expulzată sau strămutată în altă localitate*);
--------------
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    Lit. c) a art. 1 [din Ordonanţa Guvernului nr. 105 din 30 august 1999] de la 
pct. 2 al art. unic a fost modificată de art. 1 din LEGEA nr. 586 din 29 
octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 7 noiembrie 2002.
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
    Conform art. II din LEGEA nr. 296 din 28 septembrie 2009, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 2 octombrie 2009, persoanele îndreptăţite potrivit 
prevederilor art. 1 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile 
instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 
din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, 
cu modificările şi completările ulterioare, cărora până la data intrării în 
vigoare a prezentei legi li s-au respins acţiunile prin hotărâri judecătoreşti 
definitive şi irevocabile pot introduce cereri noi la casele judeţene de pensii 
sau, după caz, la Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti.

    d) a făcut parte din detaşamentele de muncă forţată;
    e) a fost supravieţuitoare a trenului morţii;
    f) este soţul sau soţia persoanei asasinate ori executate din motive etnice 
sau în urma masacrelor îndreptate împotriva populaţiei minoritare, dacă ulterior 
nu s-a recăsătorit;
--------------
    Lit. f) a art. 1 [din Ordonanţa Guvernului nr. 105 din 30 august 1999] de la 
pct. 2 al art. unic a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 323 din 5 
iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 13 iulie 2004.

    g) a fost evacuată din locuinţa pe care o deţinea.
--------------
    Lit. g) a art. 1 [din Ordonanţa Guvernului nr. 105 din 30 august 1999] de la 
pct. 2 al art. unic a fost introdusă de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 323 din 5 
iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 13 iulie 2004.

    (2) De aceleaşi drepturi beneficiază, la cerere, şi persoanele care aveau 
domiciliul pe teritoriul statului român sau pe teritoriile româneşti vremelnic 
ocupate de către alte state, indiferent dacă localitatea în care au fost 
refugiate, expulzate sau strămutate se află sub administraţie românească ori sub 
administraţia acelor state, ale căror cereri anterioare au fost soluţionate prin 
hotărâri de respingere ale comisiei prevăzute la art. 7 alin. (1) şi alin. (1^1).
--------------
    Alin. (2) al art. 1 [din Ordonanţa Guvernului nr. 105 din 30 august 1999] de 
la pct. 2 al art. unic a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 296 din 28 
septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 2 octombrie 2009.

    3. După articolul 1 se introduc articolele 2-11 cu următorul cuprins:
     Art. 2. - (1) Persoanele care s-au aflat în situaţiile prevăzute la art. 1 
lit. a)-d) şi g) au dreptul la o indemnizaţie lunară de 100 lei pentru fiecare an 
de deportare, de detenţie, de strămutare în alte localităţi, de muncă forţată sau 
de evacuare din locuinţa pe care o deţineau.
    (2) Persoanele care s-au aflat în situaţiile prevăzute la art. 1 lit. e) şi 
f) au dreptul la o indemnizaţie lunară de 100 lei.
---------------
    Art. 2 [din Ordonanţa Guvernului nr. 105 din 30 august 1999] de la pct. 3 al 
art. unic a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 176 din 10 octombrie 2008, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 20 octombrie 2008.

     Art. 3. - Soţul supravieţuitor al celui decedat, din categoria persoanelor 
prevăzute la art. 1 lit. a)-e) şi g), va beneficia începând cu data de întâi a 
lunii următoare celei în care a fost depusă cererea, în condiţiile prezentei 
ordonanţe, de o indemnizaţie lunară de 100 lei neimpozabilă, dacă ulterior nu s-a 
recăsătorit.
--------------
    Art. 3 [din Ordonanţa Guvernului nr. 105 din 30 august 1999] de la pct. 3 al 
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art. unic a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 204 din 2 iulie 
2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 467 din 11 iulie 2007.

    Art. 4. - Nivelul indemnizaţiilor acordate potrivit art. 2 şi 3 vor fi 
indexate prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia preţurilor şi a 
tarifelor*).
----------------
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
    Conform lit. f) a alin. (1) al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 294 din 8 martie 
2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 13 martie 2001, în luna martie 
2001 se indexează cu procentul de 5,0% indemnizaţiile lunare acordate în baza 
Legii nr. 189/2000 (Legea de aprobare a Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999).
    Conform lit. a) a art. 7 din HOTĂRÂREA nr. 523 din 31 mai 2001, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 8 iunie 2001, începând cu luna iunie 2001 se 
indexează cu procentul de 2,0% indemnizaţiile lunare acordate în baza Legii nr. 
189/2000.
    Conform lit. a) a art. 7 din HOTĂRÂREA nr. 781 din 21 august 2001, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 27 august 2001, începând cu luna septembrie 2001 
se indexează cu procentul de 2,0% indemnizaţiile lunare acordate în baza Legii 
nr. 189/2000.
    Conform lit. e) a alin. (1) al art. 7 din HOTĂRÂREA nr. 1.169 din 21 
noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 28 noiembrie 2001, 
începând cu luna decembrie 2001 se indexează cu 6% indemnizaţiile lunare acordate 
în baza Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de 
la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările ulterioare.
    Conform lit. e) a alin. (1) al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 195 din 28 februarie 
2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 11 martie 2002, începând cu luna 
martie 2002 se indexează cu 6% indemnizaţiile lunare acordate în baza Ordonanţei 
Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 
de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 
până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
189/2000, cu modificările ulterioare.
    Conform lit. e) a alin. (1) al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 518 din 23 mai 2002, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 31 mai 2002, începând cu luna iunie 
2002 se indexează cu 4,65% indemnizaţiile lunare acordate în baza Ordonanţei 
Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 
de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 
până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 189/2000, cu modificările ulterioare.
    Conform lit. e) a alin. (1) al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 920 din 22 august 
2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 31 august 2002, începând cu luna 
septembrie 2002 se indexează cu 2,78% indemnizaţiile lunare acordate în baza 
Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 
septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările ulterioare.
    Conform lit. e) a alin. (1) al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 1.301 din 20 
noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 29 noiembrie 2002, 
începând cu luna decembrie 2002 se indexează cu 4,2% indemnizaţiile lunare 
acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor 
drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu 
începere de la 6 decembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare.
    Conform lit. e) a alin. (1) al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 218 din 27 februarie 
2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 5 martie 2003, începând cu luna 
martie 2003 se indexează cu 3,5% indemnizaţiile lunare acordate în baza 
Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 
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septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare.
    Conform lit. e) a alin. (1) al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 614 din 29 mai 2003, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 6 iunie 2003 începând cu luna iunie 
2003 se indexează cu 2,7% indemnizaţiile lunare acordate în baza Ordonanţei 
Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 
de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 
până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conform lit. e) a alin. (1) al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 1.006 din 22 august 
2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 30 august 2003 începând cu luna 
septembrie 2003 se indexează cu 2,65% indemnizaţiile lunare acordate în baza 
Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 
septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare.
    Conform lit. e) a alin. (1) al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 1.383 din 27 
noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 2 decembrie 2003 
începând cu luna decembrie 2003 se indexează cu 3,1% indemnizaţiile lunare 
acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor 
drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu 
începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare.
    Conform lit. e) a alin. (1) al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 263 din 26 februarie 
2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 9 martie 2004 începând cu luna 
martie 2004 se indexează cu 2% indemnizaţiile lunare acordate în baza Ordonanţei 
Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 
de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 
până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conform lit. e) a alin. (1) al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 808 din 27 mai 2004, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 28 mai 2004, începând cu luna iunie 
2004 se indexează cu 2% indemnizaţiile lunare acordate în baza Ordonanţei 
Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 
de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 
până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conform lit. e) a alin. (1) al art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 1.297 din 19 august 
2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 27 august 2004, începând cu luna 
septembrie 2004 se indexează cu 4% indemnizaţiile lunare acordate în baza 
Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 
septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare.
    Conform lit. d) a art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.765 din 22 decembrie 2005, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.182 din 28 decembrie 2005, începând cu luna 
ianuarie 2006, se indexează cu 5,5% indemnizaţiile lunare acordate în baza 
Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 
septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare.
    Conform lit. c) a art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.768 din 13 decembrie 2006, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 14 decembrie 2006, începând cu luna 
ianuarie 2007, se indexează cu 5% indemnizaţiile lunare acordate potrivit 
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de 
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la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare.
    Conform lit. c) a art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.147 din 18 septembrie 2008, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 2 octombrie 2008, începând cu luna 
octombrie 2008 se indexează cu 7,5% indemnizaţiile lunare acordate în baza 
Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 
septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare.

    Art. 5. - Persoanele prevăzute la art. 1 şi 3 vor beneficia de prevederile 
prezentei ordonanţe cu începere de la data de 1 a lunii următoare celei în care a 
fost depusa cererea şi de următoarele drepturi:
    a) asistenţă medicală şi medicamente, în mod gratuit şi prioritar, atât în 
tratament ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizărilor;
    b) transport urban gratuit cu mijloace de transport în comun aparţinând 
unităţilor cu capital de stat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou);
    c) 6 călătorii dus-întors gratuite, anual, pe calea ferată română, clasa I, 
cu mijloace de transport auto sau, după caz, cu mijloace fluviale, la alegere; în 
cadrul numărului de călătorii stabilit pentru titular acesta poate oferi 
gratuitatea călătoriei şi pentru o persoana care să îl însoţească şi să îl ajute 
pe timpul călătoriei;
---------------
    Lit. c) şi d) ale art. 5 [din Ordonanţa Guvernului nr. 105 din 30 august 
1999] de la pct. 3 al art. unic au fost modificate de art. unic din LEGEA nr. 367 
din 10 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 16 iulie 2001, care 
completează art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 242 din 28 noiembrie 2000, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 30 noiembrie 2000, cu pct. 2^1.

    e) un bilet pe an, gratuit, pentru tratament într-o staţiune 
balneoclimaterică;
    f) scutire de plata taxelor de abonament pentru radio şi televizor;
    g) prioritate la instalarea unui post telefonic, precum şi scutire de plata 
taxei de abonament;
    h) acordarea, la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.
    Art. 6. - Perioada în care persoana persecutată din motive etnice nu s-a 
putut încadra în muncă, ca urmare a unei invalidităţi de gradul I sau II 
survenite ca urmare a persecuţiei, constituie vechime în muncă şi se ia în 
considerare la stabilirea pensiei şi a celorlalte drepturi ce se acordă în 
funcţie de vechimea în muncă.
    "Art. 6^1. - Dovedirea situaţiilor prevăzute la art. 1 se face de către 
persoanele interesate, cu acte oficiale eliberate, la cerere, de către organele 
competente, iar în cazul în care aceasta nu este posibil, prin orice mijloc de 
proba prevăzut de lege."
---------------
    Art. 6^1 [din Ordonanţa Guvernului nr. 105 din 30 august 1999] de la pct. 3 
al art. unic a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 319 din 27 mai 
2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 5 iunie 2002.

     Art. 7. - (1) Stabilirea şi plata drepturilor prevăzute în prezenta 
ordonanţă se fac de casa judeţeană de pensii sau, după caz, de Casa de pensii a 
municipiului Bucureşti. Pentru stabilirea situaţiilor prevăzute la art. 1 se 
înfiinţează, în cadrul fiecărei case judeţene de pensii, o comisie alcătuită din 
preşedinte şi 3 membri. Preşedintele trebuie să fie jurist. În luarea hotărârilor 
referitoare la stabilirea drepturilor prevăzute de lege, comisia solicită avizul 
organizaţiilor minorităţilor naţionale legal constituite. Comisia lucrează în 
prezenţa a două treimi din numărul total al persoanelor care o alcătuiesc şi 
adoptă hotărâri cu acordul majorităţii membrilor prezenţi.
--------------

Pagina 5



LEGE           (A)   189 02/11/2000 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

    Alin. (1) al art. 7 [din Ordonanţa Guvernului nr. 105 din 30 august 1999] de 
la pct. 3 al art. unic a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 323 din 
5 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 13 iulie 2004.

    (1^1) La nivelul Casei de pensii a municipiului Bucureşti, comisia prevăzută 
la alin. (1) este formată din preşedinte şi 10 membri.
--------------
    Alin. (1^1) al art. 7 [din Ordonanţa Guvernului nr. 105 din 30 august 1999] 
de la pct. 3 al art. unic a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 323 
din 5 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 13 iulie 2004.

    (1^2) Avizul organizaţiilor minorităţilor naţionale se va elibera în 30 de 
zile de la solicitare.
--------------
    Alin. (1^2) al art. 7 [din Ordonanţa Guvernului nr. 105 din 30 august 1999] 
de la pct. 3 al art. unic a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 323 
din 5 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 13 iulie 2004.

     (2) Cererile pentru stabilirea drepturilor prevăzute în prezenta ordonanţă 
se depun la casa judeţeană de pensii sau, după caz, la Casa de Pensii a 
Municipiului Bucureşti.
----------------
    Alin. (2) al art. 7 [din Ordonanţa Guvernului nr. 105 din 30 august 1999] de 
la pct. 3 al art. unic a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 148 din 17 mai 
2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 20 mai 2005.

    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
    Conform art. II din LEGEA nr. 586 din 29 octombrie 2002, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 7 noiembrie 2002, astfel cum a fost modificat de 
art. II din LEGEA nr. 323 din 5 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
635 din 13 iulie 2004, la data intrării în vigoare a prezentei legi se modifică 
art. II din Legea nr. 586/2002 pentru modificarea art. 1 lit. c) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 
de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 
până la 6 martie 1945 din motive etnice, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 808 din 7 noiembrie 2002, în sensul că cererile prevăzute 
la art. 7 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, astfel cum a fost 
aprobată şi modificată prin Legea nr. 189/2000, cu modificările ulterioare, se 
depun până la data de 31 decembrie 2006.

    (3) Comisia este obligată să se pronunţe asupra cererii în termen de cel mult 
30 de zile de la sesizare, printr-o hotărâre motivată.
     (4) Împotriva hotărârii, persoana interesată poate face contestaţie la 
secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului, în termen de 30 de 
zile de la data comunicării hotărârii, potrivit Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Hotărârea 
tribunalului este definitivă. Contestaţiile sunt scutite de taxa judiciară de 
timbru.
---------------
    Alin. (4) al art. 7 [din Ordonanţa Guvernului nr. 105 din 30 august 1999] de 
la pct. 3 al art. unic a fost modificat de art. 33, Titlul IV din LEGEA nr. 76 
din 24 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.

    Art. 8. - Prevederile prezentei ordonanţe nu se aplica persoanelor condamnate 
pentru infracţiuni contra păcii şi omenirii, celor care înainte de 23 august 1944 
au desfăşurat o activitate fascistă în cadrul unei organizaţii sau mişcări de 
acest fel, precum şi celor care în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 au 
făcut parte din aparatul de represiune, securitate, miliţie şi din instanţele 
militare care au instrumentat şi au judecat procese politice ale opozanţilor 
regimului comunist.
     Art. 9. - Membrilor comisiei constituite în baza art. 7 li se acordă o 
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indemnizaţie lunară de 500.000 lei. Plata indemnizaţiilor pentru membrii comisiei 
se face de casa judeţeană de pensii sau, după caz, de Casa de pensii a 
municipiului Bucureşti din bugetul de stat şi încetează în 60 de zile de la 
expirarea termenului de depunere a cererilor.
--------------
    Art. 9 [din Ordonanţa Guvernului nr. 105 din 30 august 1999] de la pct. 3 al 
art. unic a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 323 din 5 iulie 
2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 13 iulie 2004.

    Art. 10. - (1) Casa judeţeana de pensii sau, după caz, Casa de pensii a 
municipiului Bucureşti, atunci când este sesizată sau din proprie iniţiativă, va 
verifica legalitatea drepturilor acordate beneficiarilor prezentei ordonanţe, 
până la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
---------------
    Alin. (1) al art. 10 [din Ordonanţa Guvernului nr. 105 din 30 august 1999] de 
la pct. 3 al art. unic a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 367 din 10 
iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 16 iulie 2001, care 
completează art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 242 din 28 noiembrie 2000, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 30 noiembrie 2000, cu pct. 2^4.

    (2) În cazul în care se constata încălcări ale prevederilor legale se va 
emite decizie de revizuire.
    (3) Împotriva deciziei de revizuire emise în condiţiile alin. (1) şi (2) 
persoana interesată poate introduce contestaţie în condiţiile Legii 
contenciosului administrativ nr. 29/1990. Contestaţiile sunt scutite de taxa 
judiciară de timbru.
---------------
    Alin. (3) al art. 10 [din Ordonanţa Guvernului nr. 105 din 30 august 1999] de 
la pct. 3 al art. unic a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 367 din 10 
iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 16 iulie 2001, care 
completează art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 242 din 28 noiembrie 2000, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 30 noiembrie 2000, cu pct. 2^4.

    Art. 11. - Ministerul Finanţelor Publice va introduce în structura bugetului
de stat sumele necesare care decurg din aplicarea prezentei ordonanţe.
---------------
    Art. 11 [din Ordonanţa Guvernului nr. 105 din 30 august 1999] de la pct. 3 al 
art. unic a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 367 din 10 iulie 2001, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 16 iulie 2001, care completează art. 
unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 242 din 28 noiembrie 2000, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 30 noiembrie 2000, cu pct. 2^5.

    Art. 12. - Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu consultarea 
Ministerului Informaţiilor Publice, Ministerului de Interne şi Ministerului 
Apărării Naţionale, va elabora normele metodologice de aplicare a prezentei 
ordonanţe, pe care le va supune spre aprobare Guvernului.
---------------
    Art. 12 [din Ordonanţa Guvernului nr. 105 din 30 august 1999] de la pct. 3 al 
art. unic a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 319 din 27 mai 2002, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 5 iunie 2002.

    Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 octombrie 2000, cu 
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

             PREŞEDINTELE SENATULUI
             MIRCEA IONESCU-QUINTUS

    Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 octombrie 
2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

          p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
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                     VASILE LUPU

                      ------
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privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 
văduvelor de război
EMITENT:     PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 28 octombrie 2002
Data intrarii in vigoare : 28 octombrie 2002

Forma actualizata valabila la data de : 8 septembrie 2017
Prezenta forma actualizata este valabila de la 11 mai 2017 pana la 8 septembrie 
2017

──────────
    *) Notă CTCE:
    Forma consolidată a LEGII nr. 44 din 1 iulie 1994(Rep.1), din Monitorul 
Oficial nr. 783 din 28 octombrie 2002, la data de 8 septembrie 2017 este 
realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 
1.301 din 20 noiembrie 2002; HOTĂRÂREA nr. 218 din 27 februarie 2003; HOTĂRÂREA 
nr. 614 din 29 mai 2003; HOTĂRÂREA nr. 1.006 din 22 august 2003; HOTĂRÂREA nr. 
1.383 din 27 noiembrie 2003; HOTĂRÂREA nr. 263 din 26 februarie 2004; ORDONANŢA 
DE URGENŢĂ nr. 12 din 23 martie 2004; HOTĂRÂREA nr. 808 din 27 mai 2004; 
HOTĂRÂREA nr. 1.297 din 19 august 2004; LEGEA nr. 596 din 15 decembrie 2004; 
HOTĂRÂREA nr. 1.765 din 22 decembrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 1.768 din 13 decembrie 
2006; LEGEA nr. 303 din 13 noiembrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 67 din 23 ianuarie 2008; 
LEGEA nr. 75 din 8 aprilie 2008; ORDONANŢA nr. 8 din 26 ianuarie 2011; LEGEA nr. 
211 din 13 noiembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 29 aprilie 2015; LEGEA 
nr. 259 din 3 noiembrie 2015; LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015; HOTĂRÂREA nr. 
900 din 29 noiembrie 2016; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92 din 29 noiembrie 2016; 
LEGEA nr. 96 din 5 mai 2017.
    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul 
Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind 
destinat informării utilizatorilor.
──────────
──────────
    **) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 167/2002, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 16 aprilie 2002, dându-se 
textelor o nouă numerotare.
    Legea nr. 44/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
172 din 7 iulie 1994, a fost modificată prin:
    - Ordonanţa Guvernului nr. 17/1995, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 186 din 17 august 1995 (aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 122/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 
19 decembrie 1995);
    - Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 193 din 25 august 1995 (aprobată prin Legea nr. 114/1995, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 5 decembrie 
1995);
    - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/1997, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 29 decembrie 1997 (aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 246/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 495 din 22 decembrie 1998);
    - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/1999, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 31 martie 1999 (aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 114/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 297 din 25 iunie 1999);
    - Legea nr. 132/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 345 din 25 iulie 2000;
    - Legea nr. 135/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 345 din 25 iulie 2000;
    - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 215/2000, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 25 noiembrie 2000 (aprobată cu 
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modificări prin Legea nr. 770/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 14 din 11 ianuarie 2002);
    - Legea nr. 770/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 14 din 11 ianuarie 2002;
    - Legea nr. 167/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 254 din 16 aprilie 2002. Legea nr. 167/2002 a fost rectificată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 11 septembrie 2002.
──────────
──────────
    *) Notă CTCE:
    Conform lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 
decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, în
cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea Ministerul Administraţiei şi 
Internelor se înlocuieşte cu denumirea Ministerul Afacerilor Interne.
    Conform art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, se înfiinţează 
Ministerul Apărării Naţionale prin reorganizarea Ministerului Apărării.
    Prin HOTĂRÂREA nr. 12 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL 
nr. 44 din 16 ianuarie 2017, s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Muncii şi Justiţiei Sociale.
    Prin HOTĂRÂREA nr. 21 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL 
nr. 50 din 21 ianuarie 2015, s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Transporturilor.
    Prin HOTĂRÂREA nr. 144 din 23 februarie 2010, publicată în Monitorul Oficial 
nr. 139 din 2 martie 2010, s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Sănătăţii.
    Înlocuirea denumirii acestor ministere s-a realizat direct în textul formei 
consolidate.
──────────
──────────
    *) Notă CTCE:
    Articolele IV şi V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92 din 29 noiembrie 2016, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 1.005 din 14 decembrie 2016, astfel cum au 
fost introduse de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 96 din 5 mai 2017, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 8 mai 2017 prevăd:
    Articolul IV
    (1) Drepturile băneşti acordate în temeiul Legii nr. 49/1991 privind 
acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de 
război, cu modificările şi completările ulterioare, al Legii nr. 44/1994 privind 
veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 
război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii nr. 
49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, şi 
plătite prin casele de pensii/casele de pensii sectoriale, nu se au în vedere la 
acordarea indemnizaţiei sociale pentru pensionari reglementată de Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime 
garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică începând cu data de întâi a lunii 
următoare celei în care intră în vigoare legea de aprobare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă.

    Articolul V
    (1) Drepturile băneşti acordate în temeiul Legii nr. 49/1991, cu modificările 
şi completările ulterioare, al Legii nr. 44/1994, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi al Legii nr. 49/1999, cu modificările şi completările 
ulterioare, se indexează anual prin legea bugetului de stat.
    (2) La data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă se abrogă:
    a) art. 2^1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi 
sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 1 august 1991, cu modificările şi 
completările ulterioare;
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    b) art. 21 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele 
drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 783 din 28 octombrie 2002, cu modificările şi 
completările ulterioare;
    c) alin. (2) al art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., 
publicată în Monitorul Oficial, Partea I, al României nr. 135 din 1 aprilie 1999, 
cu modificările şi completările ulterioare.

──────────
    CAP. I
    Calitatea de veteran de război şi văduva de război
    ART. 1
    Au calitatea de veteran de război persoanele care au participat la primul sau 
al doilea război mondial în armata română şi s-au aflat într-una din următoarele 
situaţii:
    a) au luptat în unităţi militare - subunităţi, mari unităţi sau comandamente 
- la diferite eşaloane ori au făcut parte din formaţiunile logistice, astfel cum 
sunt prevăzute în Nomenclatorul Marelui Stat Major;
    b) au acţionat în unităţile speciale din zona interioară la dezamorsarea 
proiectilelor, precum şi la curăţarea teritoriului de mine până la 31 decembrie 
1946;
    c) au fost comandanţi militari sau comandanţi ai gărzilor militare ori membri 
în comisiile militare de control şi recepţie în întreprinderi furnizoare de 
material de război, prevăzute în Nomenclatorul Marelui Stat Major;
    d) au luptat pe teritoriul naţional vremelnic ocupat de inamic, împotriva 
acestuia, în unităţi ori formaţiuni constituite, recunoscute ca atare de Marele 
Stat Major;
    e) au făcut parte din justiţia militară, poliţia militară, jandarmerie, din 
unităţi de pompieri militari şi companii de poliţie din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne, care au acţionat în zona de operaţiuni ori s-au aflat în 
unităţi sau formaţiuni constituite şi au acţionat în timpul războiului, în 
perioadele arătate în Nomenclatorul Marelui Stat Major;
    f) au devenit invalizi de război;
    g) au fost prizonieri de război.

    ART. 2
    Sunt considerate, de asemenea, veterani de război, persoanele care au 
participat la primul sau al doilea război mondial, după cum urmează:

    -------------
    Partea introductivă a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA 
nr. 303 din 13 noiembrie 2007 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 20 
noiembrie 2007.
    a) cetăţenii români din orice teritoriu care s-au înrolat voluntar şi au 
luptat în rândurile armatelor Naţiunilor Unite;
    b) locuitorii din provinciile româneşti, vremelnic ocupate în perioada 1940-
1945, care au fost încorporaţi sau mobilizaţi în mod obligatoriu şi au luptat în 
armatele altor state, în cazul în care şi-au păstrat sau redobândit cetăţenia 
română şi domiciliul în România;
    c) persoanele de naţionalitate germană care au fost încadrate obligatoriu în 
unităţi ale armatei germane, în cazul în care şi-au păstrat sau redobândit 
cetăţenia română şi domiciliul în România.

    ART. 3
    Invalid de război este veteranul de război care a suferit prin rănire sau 
accidentare în timpul sau din cauza războiului o invaliditate atestată printr-un 
act medical legal.

    ART. 4
    Prizonier de război este:
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    a) persoana capturată de inamic în cursul operaţiunilor de război, indiferent 
dacă a fost combatant sau necombatant, precum şi cea asimilată cu aceasta 
potrivit convenţiilor internaţionale la care România este parte;
    b) persoana care, după încetarea ostilităţilor, la 23 august 1944, a fost 
dezarmată de trupele sovietice sau germane, sau, chiar nedezarmată, a fost 
internată în lagăre de prizonieri;
    c) elevul şcolilor militare de ofiţeri, subofiţeri şi maiştri militari, 
trimis la studii în Germania, precum şi soldatul şi cadrul aflaţi în această ţară 
la specializare, consideraţi prizonieri de război de către autorităţile germane 
la 23 august 1944.

    ART. 5
    Calitatea de veteran de război se stabileşte de către Ministerul Apărării 
Naţionale, pe baza actelor oficiale solicitate de acest minister, eliberate de 
către organele în drept, prin care se confirmă situaţiile prevăzute la art. 1 şi 
2.
    -------------
    Alin. 1 al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 303 din 
13 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 20 noiembrie 2007.

    Invalizii de război, indiferent de gradul de invaliditate, îşi dovedesc 
calitatea prin procesul-verbal de clasare şi decizia de pensie respectivă.
    Prizonierii de război îşi dovedesc calitatea pe baza actelor oficiale 
eliberate de arhivele militare, precum şi prin orice alt document emis de 
Ministerul Apărării Naţionale ori de organul la care au fost reţinuţi.
    -------------
    Alin. 3 al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 303 din 
13 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 20 noiembrie 2007.

    În cazurile în care, din diferite motive, cei îndreptăţiţi nu posedă actele 
oficiale solicitate ori nu li se poate elibera dovada necesară ca urmare a 
inexistenţei sau distrugerii arhivelor, confirmată în scris, calitatea de veteran 
de război se va determina de către comisiile de reconstituire, cu martori, în 
condiţiile prevăzute de lege şi de metodologia stabilită în acest scop de 
Ministerul Apărării Naţionale.
    -------------
    Alin. 4 al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 303 din 
13 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 20 noiembrie 2007.

    ART. 6
    Legitimaţia de veteran de război se eliberează persoanelor prevăzute la art. 
1 şi 2 de către Ministerul Apărării Naţionale.
    Legitimaţia de veteran de război se poate elibera celor îndreptăţiţi şi de 
către Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război sau de către alte asociaţii ale 
veteranilor de război constituite legal, fiecare pentru membrii săi; aceasta va 
fi contrasemnată de împuterniciţii Ministerului Apărării Naţionale.

    ART. 7
    Calitatea de veteran de război nu poate fi dobândită de persoana care:
    a) a comis acte de trădare de patrie ori a acceptat să fie folosită de inamic 
ca spion sau agent de diversiune pe teritoriul ţării, fapte constatate printr-o 
hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
    b) a luptat ca voluntar în armate străine împotriva ţării sau a Naţiunilor 
Unite ori a săvârşit acte de teroare şi crime împotriva populaţiei autohtone din 
teritoriile vremelnic ocupate de inamic;
    c) a dezertat din armata română în timpul războiului;
    d) a obţinut actul doveditor prevăzut la art. 5 alin. 1 prin declaraţii false 
ori prin manopere dolosive constatate prin hotărâre judecătorească rămasă 
definitivă sau când hotărârea comisiei de reconstituire dată în condiţiile art. 5 
alin. 4 a fost anulată.
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    Dovedirea împrejurărilor restrictive prevăzute la art. 2 lit. a) şi b), 
precum şi la art. 7 lit. b) şi c) revine organului competent în stabilirea 
calităţii de veteran de război sau se constată, după caz, prin hotărâre 
judecătorească rămasă definitivă.
    În cazul în care faptele prevăzute la alin. 1 lit. a), b) şi c) au fost 
constatate după stabilirea calităţii de veteran de război, precum şi în cazul 
prevăzut la alin. 1 lit. d), cel în cauză va pierde această calitate şi va fi 
obligat, potrivit legii, să restituie sumele încasate necuvenit, precum şi 
contravaloarea facilităţilor de care a beneficiat ca veteran de război.

    ART. 8
    În afara de cazurile în care legea dispune altfel, drepturile decurgând din 
calitatea de veteran de război nu sunt transmisibile şi ele încetează prin 
moartea titularului.
    Drepturile decurgând din calitatea de veteran de război decorat, legate de 
împroprietărirea cu loc de casă sau echivalent, sunt transmisibile moştenitorilor 
legali, dacă titularul a depus cererea de obţinere a acestor drepturi în timpul 
vieţii.

    ART. 9
    Văduva de război este soţia supravieţuitoare a celui decedat pe front, în 
prizonierat sau ca urmare a rănilor ori bolilor contractate pe front sau în 
prizonierat.
    Calitatea de văduva de război se stabileşte pe bază de documente, în 
condiţiile prevăzute în reglementările elaborate de Ministerul Muncii şi 
Justiţiei Sociale.

    CAP. II
    Drepturile veteranilor de război şi văduvelor de război
──────────
    *) Notă CTCE:
    Conform lit. f) a alin. (1) al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 1.301 din 20 
noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 29 noiembrie 2002, 
începând cu luna decembrie 2002, se indexează cu 4,2% indemnizaţiile şi sporurile 
ce se acordă în temeiul Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi 
unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată.
    Conform lit. f) a alin. (1) al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 218 din 27 februarie 
2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 5 martie 2003, începând cu luna 
martie 2003, se indexează cu 3,5% indemnizaţiile şi sporurile ce se acordă în 
temeiul Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi 
ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată.
    Conform lit. f) a alin. (1) al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 614 din 29 mai 2003, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 6 iunie 2003 începând cu luna iunie 
2003, se indexează cu 2,7% indemnizaţiile şi sporurile ce se acordă în temeiul 
Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 
invalizilor şi văduvelor de război, republicată.
    Conform lit. f) a alin. (1) al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 1.006 din 22 august 
2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 30 august 2003 începând cu luna 
septembrie 2003, se indexează cu 2,65% indemnizaţiile şi sporurile ce se acordă 
în temeiul Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele 
drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată.
    Conform lit. f) a alin. (1) al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 1.383 din 27 
noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 2 decembrie 2003 
începând cu luna decembrie 2003, se indexează cu 3,1% indemnizaţiile şi sporurile 
ce se acordă în temeiul Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi 
unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată.
    Conform lit. f) a alin. (1) al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 263 din 26 februarie 
2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 9 martie 2004, începând cu luna 
martie 2004, se indexează cu 2% indemnizaţiile şi sporurile ce se acordă în 
temeiul Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi 
ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată.
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    Conform lit. f) a alin. (1) al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 808 din 27 mai 2004, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 28 mai 2004, începând cu luna iunie 
2004, se indexează cu 2% indemnizaţiile şi sporurile ce se acordă în temeiul 
Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 
invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu completările ulterioare.
    Conform lit. f) a alin. (1) al art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 1.297 din 19 august 
2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 27 august 2004, începând cu luna 
septembrie 2004, se indexează cu 4% indemnizaţiile şi sporurile ce se acordă în 
temeiul Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi 
ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.
    Conform lit. e) a art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.765 din 22 decembrie 2005, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.182 din 28 decembrie 2005, începând cu luna 
ianuarie 2006, se indexează cu 5,5% indemnizaţiile şi sporurile ce se acordă în 
temeiul Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi 
ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.
    Conform lit. e) a art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.768 din 13 decembrie 2006, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 14 decembrie 2006, începând cu luna 
ianuarie 2007, se indexează cu 5% indemnizaţiile şi sporurile ce se acordă 
potrivit prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi 
unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.
    Conform lit. d) a art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 67 din 23 ianuarie 2008, publicată 
în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2008, începând cu luna ianuarie 2008, 
se indexează cu 4,5% indemnizaţiile şi sporurile ce se acordă potrivit 
prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele 
drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.
──────────
    ART. 10
    Timpul participării în război, precum şi perioadele de prizonierat, de 
spitalizare şi de concedii medicale, ca urmare a rănilor suferite în război sau 
în prizonierat, se consideră vechime în muncă sau în serviciu, la calcularea 
pensiei, indiferent de teatrul de operaţiuni pe care au luptat.

    ART. 11
    Văduva de război care are dreptul la pensia I.O.V.R. în condiţiile legii 
primeşte, pe lângă această pensie, şi pensia de asigurări sociale.
    Soţul supravieţuitor al veteranului de război, care nu s-a recăsătorit, 
beneficiază de jumătate din indemnizaţia de veteran de război şi din renta lunară 
prevăzută la art. 13 şi 14, precum şi de jumătate din numărul călătoriilor 
gratuite la care avea ori trebuia să aibă dreptul, potrivit legii, soţul decedat.
    Văduvele de veterani de război care nu s-au recăsătorit vor beneficia de 100% 
din indemnizaţia de veteran de război, dacă soţii acestora înaintea decesului nu 
au fost decoraţi cu ordine sau medalii de război ori cu Medalia "Crucea 
comemorativă a celui de-al doilea război mondial 1941-1945".
──────────
    *) Notă CTCE:
    Reproducem prevederile art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92 din 29 
noiembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1005 
din 14 decembrie 2016:
    „Articolul II
    La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, drepturile 
prevăzute la art. 11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi 
unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, care se raportează la indemnizaţia de 
veteran de război, rămân la nivelul aflat în plată pentru luna octombrie 2016".
──────────

    ART. 12
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    Veteranii de război beneficiază de indemnizaţiile şi de sporul lunar, 
proporţional cu timpul cât au luptat în război, potrivit legii.
    De aceleaşi drepturi beneficiază şi văduvele de război care nu s-au 
recăsătorit, cu exceptia sporului lunar menţionat la alineatul precedent.
    În cazurile în care una şi aceeaşi persoană se încadrează atât în categoria 
de veteran de război, cât şi în aceea de fost deţinut politic sau deportat, 
inclusiv prizonier de război în fosta U.R.S.S., luat după 23 august 1944 sau, 
deşi declarat înainte de această dată, a fost reţinut după data armistiţiului, 
beneficiază cumulativ de drepturile băneşti pe perioadele corespunzătoare 
calităţii avute, cu condiţia ca perioadele să fie distincte.
    Persoana prevăzută la alineatul precedent nu poate cumula celelalte drepturi, 
altele decât cele băneşti, dar va avea dreptul să opteze pentru cele mai 
avantajoase sau, după caz, să le obţină pe cele care nu sunt prevăzute în 
prezenta lege, dar sunt recunoscute prin lege pentru cealaltă categorie sau 
celelalte categorii în care se încadrează.

    ART. 13
    Veteranii de război, cărora le-au fost acordate ordine şi medalii pentru 
faptele de arme săvârşite pe câmpul de luptă, beneficiază de următoarele 
drepturi, dacă nu le-au primit prin alte legi de împroprietărire de la data 
decorării până în prezent şi dovedesc cu acte legale dreptul solicitat:
    a) cei decoraţi cu Ordinul Mihai Viteazul sau Ordinul Virtutea Aeronautică cu 
spade, clasa Cavaler:

    - împroprietărirea cu un lot de 5 ha teren agricol, din rezerva creată 
conform Legii fondului funciar nr. 18/1991 , republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în localitatea de domiciliu sau un loc de casă de 500 m² 
în municipiul, oraşul sau comuna în care domiciliază decoratul;
    - cei decoraţi cu Ordinul Mihai Viteazul, de o rentă lunară echivalentă cu 
1,75 solde de bază ale unui sublocotenent, solda de bază fiind compusă din solda 
de grad şi solda de funcţie la minim;
    - cei decoraţi cu Ordinul Virtutea Aeronautică cu spade, clasa Cavaler, de o 
rentă lunară echivalentă cu 1,75 solde de grad ale unui sublocotenent;

    b) cei decoraţi cu Ordinul Steaua României cu spade şi panglică de Virtute 
Militară sau cu Ordinul Steaua României cu spade, Ordinul Virtutea Aeronautică cu 
spade, Ordinul Coroana României cu spade şi panglică de Virtute Militară sau 
Ordinul Coroana României cu spade, Ordinul Crucea Regina Maria, Medalia Virtutea 
Militară de Război, Medalia Virtutea Maritimă, Medalia Virtutea Aeronautică sau 
Medalia Aeronautică, Medalia Serviciul Credincios cu spade, Medalia Bărbăţie şi 
Credinţă cu spade, Crucea Serviciul Credincios cu spade, Crucea Meritul Sanitar, 
precum şi Medalia Virtutea Ostăşească, numai dacă aceasta a fost conferită pentru 
fapte de arme săvârşite pe câmpurile de luptă ale primului sau celui de-al Doilea 
Război Mondial ori pentru servicii deosebite aduse armatei în timp de război, în 
conformitate cu prevederile art. 1:

    - împroprietărirea cu 500 m² pentru loc de casă în municipiul, oraşul sau 
comuna în care domiciliază sau, dacă acest lucru nu este posibil, cu 1 ha teren 
arabil în extravilan.

    Cei decoraţi cu ordinele sau medaliile prevăzute la lit. b) beneficiază de o 
rentă lunară echivalentă cu 1,3 solde de grad ale unui sublocotenent.
    Veteranii de război care, din cauza deficitului de teren în localităţile unde 
domiciliază sau în alte localităţi, nu au putut fi împroprietăriţi conform legii 
vor fi despăgubiţi cu o sumă ce reprezintă contravaloarea terenului la care erau 
îndreptăţiţi conform legii.
    Cuantumul despăgubirilor se suportă din bugetul de stat şi se actualizează 
anual prin hotărâre a Guvernului.

    ----------
    Art. 13 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 
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din 29 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 aprilie 2015.
──────────
    *) Notă CTCE:
    Potrivit alin. (1) al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 29 aprilie 
2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 aprilie 2015, noua bază de 
calcul a rentelor lunare prevăzute la art. 13 şi 14 din Legea nr. 44/1994 privind 
veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 
război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, intră în vigoare 
la data de 1 iulie 2015.
──────────

    ART. 14
    Veteranii de război care nu sunt decoraţi cu ordine, medalii sau cruci de 
război prevăzute la art. 13 alin. 1 lit. a) şi b), dar cărora le-a fost conferită 
Medalia «Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945» 
beneficiază de o rentă lunară echivalentă cu 90% din solda de grad a unui 
sublocotenent.

    ----------
    Art. 14 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 
din 29 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 aprilie 2015.
──────────
    *) Notă CTCE:
    Potrivit alin. (1) al art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 29 aprilie 
2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 aprilie 2015, noua bază de 
calcul a rentelor lunare prevăzute la art. 13 şi 14 din Legea nr. 44/1994 privind 
veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 
război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, intră în vigoare 
la data de 1 iulie 2015.
──────────

    ART. 14^1
    Începând cu luna martie 2004, renta lunară prevăzută la art. 13 şi 14 se 
calculează, după caz, în funcţie de nivelul soldei de grad şi al soldei de 
funcţie la minim ale unui sublocotenent din cadrul Ministerului Apărării 
Naţionale, stabilite conform legii.

    ---------------
    Art. 14^1 a fost introdus de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 12 
din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 30 martie 2004.

    ART. 15
    Veteranii de război pot beneficia de avansări onorifice în grad, de regulă, 
cu ocazia Zilei de 9 Mai - Ziua Victoriei, potrivit propunerilor ce se fac de 
către asociaţiile veteranilor de război, cu respectarea criteriilor stabilite de 
Ministerul Apărării Naţionale sau de Ministerul Afacerilor Interne, după caz.

    ----------
    Alin. 1 al art. 15 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 9 din 29 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 30 
aprilie 2015.
    Veteranii de război au dreptul de a purta uniforma militară în condiţiile 
stabilite de Ministerul Apărării Naţionale şi, respectiv, de Ministerul 
Afacerilor Interne.
    În semn de recunoaştere a meritelor veteranilor de război pe câmpurile de 
luptă pentru apărarea independenţei, suveranităţii, integrităţii teritoriale şi a 
intereselor României, se instituie Ziua Veteranilor de Război, care se 
organizează anual pe 29 aprilie.

    -------------
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    Alin. 3 al art. 15 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 303 din 
13 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 20 noiembrie 2007.

    ART. 16
    Veteranii de război şi văduvele de război beneficiază şi de următoarele 
drepturi:
    a) câte 12 călătorii gratuite, dus-întors, sau 24 de călătorii simple, în 
cursul unui an calendaristic, la clasa I pe calea ferată, la tren de orice rang, 
pentru marii mutilaţi, pentru invalizii de război, precum şi pentru veteranii de 
război decoraţi cu ordine şi medalii de război.

    Veteranii de război decoraţi cu Medalia «Crucea comemorativă a celui de-al 
doilea război mondial, 1941-1945», cei nedecoraţi, precum şi văduvele de război 
au dreptul, în cursul unui an calendaristic, la 6 călătorii interne gratuite, 
dus-întors, sau la 12 călătorii simple pe calea ferată, la tren de orice rang. 
Generalii, ofiţerii şi ceilalţi veterani de război decoraţi cu Medalia «Crucea 
comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945» călătoresc la clasa 
I, iar cei nedecoraţi şi văduvele de război, la clasa a II-a.
    Veteranii de război şi văduvele de război care locuiesc în mediul rural au 
dreptul, în cursul unui an calendaristic, la 12 călătorii interne, dus-întors, 
gratuite, pe mijloacele de transport auto, pe calea ferată sau pe căile fluviale, 
la alegere.
    În cadrul numărului de călătorii stabilit pentru titulari, aceştia le pot 
folosi şi pentru însoţitori. Legitimaţiile de transport tip card pot fi utilizate 
şi de către soţul/soţia sau alte persoane mandatate de titulari să le reprezinte 
interesele, pe bază de procură autentificată, nefiind necesară prezenţa 
titularului la efectuarea călătoriei.
    Însoţitorii marilor mutilaţi şi ai invalizilor de gradul I beneficiază de 
aceleaşi drepturi de transport gratuit şi la aceeaşi clasă ca şi titularii 
drepturilor ai căror însoţitori sunt;

    -------------
    Lit. a) a art. 16 a fost modificată de art. unic din LEGEA nr. 259 din 3 
noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 5 noiembrie 2015.

    b) gratuităţi pe mijloacele de transport în comun în mediul urban (metrou, 
tramvai, troleibuz, autobuz);
    c) prioritate la repartizarea şi închirierea locuinţelor din fondul locativ 
de stat.

    Se autorizează instituţiile publice să vândă locuinţele din fondul locativ de 
stat pe care acestea le au în administrare, la cerere, veteranilor de război şi 
văduvelor de război care le deţin cu contract de închiriere.
    Locuinţele închiriate veteranilor de război şi văduvelor de război, aflate în 
proprietatea publică a statului, pentru care s-a solicitat cumpărarea acestora, 
se trec în proprietatea privată a statului, prin hotărâre a Guvernului, în 
condiţiile legii;

    -------------
    Lit. c) a art. 16 a fost modificată de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 303 din 
13 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 20 noiembrie 2007.

    d) prioritate în acordarea de credite pentru construirea sau cumpărarea de 
locuinţe în condiţii avantajoase;
    e) abrogată;
    ----------
    Lit. e) a art. 16 a fost abrogată de pct. 3 al alin. (1) art. 502 din LEGEA 
nr. 227 din 8 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 10 
septembrie 2015.

    f) scutirea de plata abonamentului unui post telefonic, precum şi a 
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abonamentelor de radio şi televiziune. Aceste scutiri se aplică în proporţie de 
50% şi văduvelor supravieţuitoare ale veteranilor de război, care nu s-au 
recăsătorit;
    g) acordarea unui ajutor anual pentru acoperirea unei părţi din costul 
chiriei, energiei electrice şi energiei termice aprovizionării cu combustibil 
lichid, solid sau gaze naturale, după caz - pentru nevoi casnice, al cărui 
cuantum se va stabili, în funcţie de evoluţia preturilor, prin hotărâre a 
Guvernului, pe baza propunerilor asociaţiilor veteranilor de război. Ajutorul 
anual se va asigura prin organele care efectuează plata indemnizaţiilor de 
veteran de război, din fondurile puse la dispoziţie în acest scop de la bugetul 
de stat*);
──────────
    *) Notă CTCE:
    Ajutorul prevăzut la lit. g) a art. 16 a fost stabilit anual prin mai multe 
Hotărâri de Guvern:
    HOTĂRÂREA nr. 1.265 din 7 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
826 din 15 noiembrie 2002 prevede că veteranii de război, văduvele de război, 
precum şi accidentaţii de război în afară serviciului ordonat, care au suferit o 
infirmitate din cauza acţiunii mijloacelor de luptă ale războiului, beneficiază 
în anul 2002 de un ajutor anual în cuantum de 315.000 lei/persoană pentru 
acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice 
pentru nevoi casnice.
    HOTĂRÂREA nr. 1.178 din 2 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
715 din 14 octombrie 2003 prevede că veteranii de război, văduvele de război, 
precum şi accidentaţii de război în afară serviciului ordonat, care au suferit o 
infirmitate din cauza acţiunii mijloacelor de luptă ale războiului, beneficiază 
în anul 2003 de un ajutor anual în cuantum de 400.000 lei/persoană pentru 
acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice 
pentru nevoi casnice.
    HOTĂRÂREA nr. 1.828 din 28 octombrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
1.039 din 10 noiembrie 2004 prevede că veteranii de război, văduvele de război, 
precum şi accidentaţii de război în afara serviciului ordonat, care au suferit o 
infirmitate din cauza acţiunii mijloacelor de luptă ale războiului, beneficiază 
în anul 2004 de un ajutor anual în cuantum de 460.000 lei/persoană pentru 
acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice 
pentru nevoi casnice.
    HOTĂRÂREA nr. 1.344 din 3 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
991 din 9 noiembrie 2005 prevede că veteranii de război, văduvele de război, 
precum şi accidentaţii de război în afara serviciului ordonat, care au suferit o 
infirmitate din cauza acţiunii mijloacelor de luptă ale războiului, beneficiază 
în anul 2005 de un ajutor anual în cuantum de 53 lei (RON)/persoană pentru 
acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice 
pentru nevoi casnice.
    HOTĂRÂREA nr. 1.750 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
1.000 din 14 decembrie 2006 prevede că veteranii de război, văduvele de război, 
precum şi accidentaţii de război în afara serviciului ordonat, care au suferit o 
infirmitate din cauza acţiunii mijloacelor de luptă ale războiului, beneficiază 
în anul 2006 de un ajutor anual în cuantum de 57 lei/persoană pentru acoperirea 
unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru 
nevoi casnice.
    HOTĂRÂREA nr. 1.556 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
876 din 20 decembrie 2007 prevede că veteranii de război, văduvele de război, 
precum şi accidentaţii de război în afara serviciului ordonat care au suferit o 
infirmitate din cauza acţiunii mijloacelor de luptă ale războiului beneficiază în 
anul 2007 de un ajutor anual în cuantum de 90 lei/persoană pentru acoperirea unei 
părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi 
casnice.
    HOTĂRÂREA nr. 900 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
900 din 29 noiembrie 2016, veteranii de război, văduvele de război, precum şi 
accidentaţii de război în afara serviciului ordonat, care au suferit o 
infirmitate din cauza acţiunii mijloacelor de luptă ale războiului, beneficiază 
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în anul 2016 de un ajutor anual în cuantum de 335 lei/persoană pentru acoperirea 
unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru 
nevoi casnice.
──────────

    h) asigurarea gratuit a 4 mc lemne de foc sau echivalent cărbuni pentru marii 
mutilaţi de război din mediul rural şi urban care folosesc asemenea combustibil;
    i) asigurarea de facilităţi la obţinerea buteliilor de aragaz;
    j) asistenţa medicală gratuită în toate instituţiile medicale civile de stat 
sau militare şi asigurarea de medicamente gratuite atât în tratamentele 
ambulatorii, cât şi pe timpul spitalizării;
    k) bilete de tratament gratuite, în staţiunile balneoclimaterice, pe baza 
reglementărilor stabilite de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor 
Interne, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi de Ministerul Sănătăţii, în 
limita a minimum 4% din numărul total al veteranilor, văduvelor de război şi 
văduvelor veteranilor de război; contravaloarea biletelor asigurate de Ministerul 
Muncii şi Justiţiei Sociale, în limita plafonului de 3% din numărul veteranilor, 
văduvelor acestora şi al văduvelor de război, se suportă din fondurile bugetului 
asigurărilor sociale de stat şi se distribuie prin casele teritoriale de pensii, 
iar contravaloarea biletelor asigurate de Ministerul Sănătăţii, în limita a 
minimum 1% din numărul veteranilor, văduvelor acestora şi al văduvelor de război, 
se suportă din Fondul de asigurări sociale de sănătate şi se distribuie prin 
casele de asigurări de sănătate judeţene.
    Din numărul total de bilete gratuite primite de asociaţiile de veterani de 
război, 10% vor fi repartizate văduvelor de război şi văduvelor de veterani de 
război, care nu s-au recăsătorit;

    -------------
    Paragraful 2 al lit. k) a art. 16 a fost modificat de pct. 6 al art. I din 
LEGEA nr. 303 din 13 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 
20 noiembrie 2007.

    l) obţinerea gratuită de către invalizii de război a protezelor care se 
acordă conform contractului-cadru adoptat în baza Legii asigurărilor sociale de 
sănătate nr. 145/1997**). De aceleaşi drepturi beneficiază şi veteranii de 
război, a căror stare de sănătate s-a înrăutăţit datorită împrejurărilor în care 
au participat pe front, pe baza recomandărilor medicale;
    m) reduceri cu 50% ale costului biletelor de intrare la toate spectacolele, 
iar la serbările naţionale li se vor rezerva 5% din totalul locurilor;
    n) acces gratuit la manifestările cultural-sportive organizate de unităţile 
Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului Afacerilor Interne;
    o) accesul la Cercul Militar Naţional, la cercurile militare de garnizoană, 
la casele de cultură, la căminele de garnizoană, la restaurantele şi popotele 
aparţinând Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Afacerilor Interne, 
precum şi la locurile de agrement ale acestora în aceleaşi condiţii ca şi cadrele 
active.
──────────
    **) Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997 a fost abrogată de 
art. 108, alin. (1) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 150 din 31 octombrie 2002, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 20 noiembrie 2002. ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 150 din 31 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 
20 noiembrie 2002 a fost abrogată de art. 317, alin. (3) din LEGEA nr. 95 din 14 
aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 28 aprilie 2006.
──────────

    ART. 16^1
    Pentru a putea beneficia de facilităţile prevăzute la art. 16 lit. a) 
persoanelor respective li se vor elibera legitimaţii de transport tip card, 
personalizate cu numele şi codul numeric personal ale fiecărui beneficiar. Modul 
de utilizare, modelul, precum şi datele ce vor fi înscrise în legitimaţiile de 
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călătorie tip card vor fi stabilite prin norme metodologice aprobate prin 
hotărâre a Guvernului.
    Cardul utilizat este cel emis persoanelor respective de către Casa Naţională 
de Asigurări de Sănătate, care va stoca în memorie numărul de călătorii la care 
are dreptul beneficiarul, numărul de călătorii efectuate şi contravaloarea 
acestora.

    -------------
    Art. 16^1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 211 din 13 
noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 19 noiembrie 2012, 
care modifică pct. 2 al art. II din ORDONANŢA nr. 8 din 26 ianuarie 2011, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2011.

    ART. 17
    Veteranii de război şi văduvele de război suferinzi pot benefică, la cerere 
şi în condiţiile legii, de internare în centre de îngrijire şi asistenţa şi în 
alte aşezăminte de ocrotiri sociale ce se vor mai înfiinţa.
    Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul 
Muncii şi Justiţiei Sociale vor lua în comun măsuri în vederea construirii, 
dotării şi administrării de centre de îngrijire şi asistenţa pentru veteranii de 
război, invalizii şi văduvele de război lipsiţi de familie.
    Veteranilor şi văduvelor de război li se asigură în mod gratuit, după caz, 
incinerare, locuri de veci în cimitirele civile ori locuri de înhumare în 
cimitirele militare sau civile. Veteranilor de război li se asigură funeralii cu 
onoruri militare, potrivit gradului avut la data decesului, conform 
reglementărilor în vigoare pentru cadrele militare în activitate. Slujbele 
religioase se asigură gratuit de către capelani în garnizoanele militare.
    -------------
    Alin. 3 al art. 17 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 303 din 
13 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 20 noiembrie 2007.

    ART. 18
    De drepturile prevăzute la art. 16 lit. c), d), g), i), l), m) şi la art. 17 
alin. 3 beneficiază şi accidentaţii de război în afara serviciului ordonat, care 
au suferit o infirmitate din cauza acţiunii mijloacelor de luptă ale războiului.
──────────
    *) Notă CTCE:
    A se vedea NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ de la lit. g) a art. 16.
──────────

    CAP. III
    Dispoziţii finale
    ART. 19
    În desfăşurarea activităţii lor, veteranii şi văduvele de război vor fi 
sprijiniţi de Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne 
prin:
    a) punerea la dispoziţie a fondurilor repartizate de la bugetul de stat 
pentru plata cheltuielilor curente şi de capital, necesare desfăşurării 
activităţilor de către structurile asociative ale acestora, a celor determinate 
de relaţiile cu organizaţiile naţionale şi internaţionale de profil, precum şi 
pentru plata cotizaţiilor internaţionale anuale în valută către organismele 
internaţionale la care asociaţiile de veterani de război sunt afiliate;
    -------------
    Lit. a) a art. 19 a fost modificată de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 303 din 
13 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 20 noiembrie 2007.

    b) asigurarea spaţiilor necesare pentru birouri, consfătuiri şi activităţi de 
educaţie patriotică şi de cinstire a eroilor care s-au jertfit pentru patrie;
    c) asigurarea cu mijloace de transport, cu personal activ strict necesar, în 
raport cu numărul veteranilor şi văduvelor de război în evidenţă.

Pagina 12



LEGE           (A)    44 01/07/1994 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS

    ART. 20
    Contestaţiile privind modul de stabilire a calităţii de veteran de război şi 
de văduva de război se soluţionează conform Legii contenciosului administrativ 
nr. 29/1990*).
──────────
    *) Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 a fost abrogată de alin. 
(2) al art. 31 din LEGEA nr. 554 din 2 decembrie 2004, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 1.154 din 7 decembrie 2004.
──────────

    ART. 21
    Abrogat 

(la 11-05-2017 Articolul 21  din  Capitolul III  a fost abrogat de Litera b), 
Alineatul (2), Articolul V, Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 96 din 5 mai 
2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 08 mai 2017) 
    ART. 22
    Suprafeţele de teren necesare împroprietăririlor prevăzute la art. 13 se 
asigură prin grija autorităţilor administraţiei publice din municipiile, oraşele 
sau comunele în care veteranii de război îşi au domiciliul sau din alte 
localităţi când nu există teren disponibil în cele unde domiciliază, în 
condiţiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

    -------------
    Art. 22 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 303 din 13 
noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 20 noiembrie 2007.

    ART. 23
    Pentru acoperirea tuturor cheltuielilor determinate de aplicarea acestei 
legi, fondurile necesare se vor suporta de la bugetul de stat, bugetul 
asigurărilor sociale de stat sau de la bugetele locale, în limita sumelor 
aprobate anual Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, 
Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, celorlalte organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale ori locale.
    Călătoria pe calea ferată se efectuează pe bază de legitimaţii de transport 
tip card puse la dispoziţie de Ministerul Transporturilor, la cererea 
asociaţiilor veteranilor de război legal constituite. Achitarea costurilor de 
călătorie pe calea ferată, căile fluviale şi auto judeţene, pe baza 
legitimaţiilor de transport tip card, se face de către Ministerul Finanţelor 
Publice direct Ministerului Transporturilor, iar costul biletelor pe mijloacele 
de călătorie în comun din municipii şi oraşe se suportă de către consiliile 
judeţene şi locale.
    Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice 
centrale şi locale, precum şi operatorii economici din domeniile respective de 
activitate vor lua fiecare măsurile necesare ce le revin pentru aplicarea 
prezentei legi.

    -------------
    Art. 23 a fost modificat de pct. 3 al art. II din ORDONANŢA nr. 8 din 26 
ianuarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2011.

    ART. 24
    Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
    - prevederile referitoare la soţiile celor morţi sau dispăruţi în război, de 
la art. 5 al Decretului nr. 245/1977 privind pensiile I.O.V.R.;
    - art. 4 alin. (2) şi art. 8 alin. (1) din Legea nr. 49/1991 privind 
acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de 
război;
    - Hotărârea Guvernului nr. 1.065/1990 privind gratuităţile şi reducerile de 
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tarife pentru călătoria cu mijloace de transport feroviare şi auto acordate 
invalizilor şi veteranilor de război, pensionarilor invalizi ca urmare a 
participării la Revoluţia din decembrie 1989, văduvelor de război şi văduvelor 
celor căzuţi în Revoluţie, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 233/1991, 
precum şi orice alte dispoziţii contrare.

    -------
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LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 
recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru 
revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru 
revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 **)
EMITENT:     PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 20 iulie 2004
Data intrarii in vigoare : 23 iulie 2004

Forma actualizata valabila la data de : 8 septembrie 2017
Prezenta forma actualizata este valabila de la 31 decembrie 2016 pana la 8 
septembrie 2017

──────────
    *) Notă CTCE:
    *) Forma consolidată a LEGII nr. 341 din 12 iulie 2004, publicate în 
Monitorul Oficial nr. 654 din 20 iulie 2004, la data de 8 septembrie 2017 este 
realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDONANŢA nr. 
94 din 26 august 2004; LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004; LEGEA nr. 556 din 7 
decembrie 2004; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 14 decembrie 2004; LEGEA nr. 37 
din 17 martie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 182 din 14 decembrie 2005; LEGEA nr. 
148 din 15 mai 2006; LEGEA nr. 347 din 21 iulie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 
132 din 21 decembrie 2006; ORDONANŢA nr. 1 din 23 ianuarie 2008; ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 203 din 4 decembrie 
2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 30 iunie 2009; LEGEA nr. 391 din 28 
decembrie 2009; LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011; LEGEA nr. 283 din 14 decembrie 
2011; LEGEA nr. 178 din 18 octombrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 12 
decembrie 2012; LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 
29 decembrie 2014; ORDONANŢA nr. 1 din 14 ianuarie 2015; ORDONANŢA nr. 16 din 15 
iulie 2015; LEGEA nr. 199 din 4 noiembrie 2016; LEGEA nr. 252 din 23 decembrie 
2016.
    Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul 
Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind 
destinat informării utilizatorilor.
──────────
──────────
    **) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 
15 februarie 2008.
    **) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 
30 decembrie 2014.

(la 10-11-2016 Titlul legii  a fost modificat de  Punctul 1, ARTICOL UNIC LEGEA 
nr. 199 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 07 
noiembrie 2016) 
──────────
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    CAP. I
    
    Revoluţia română din decembrie 1989
    --------------
    Cap. I a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 
13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2008.

    ART. 1
    Revoluţia Română din Decembrie 1989, declanşată prin revolta populară de la 
Timişoara, continuată în municipiul Bucureşti şi în alte localităţi ale României, 
unde revoltele cetăţenilor români au fost reprimate de forţele de ordine şi s-au 
soldat cu morţi, răniţi sau arestaţi, a condus la dobândirea libertăţii şi la 
instaurarea democraţiei în România, constituie un moment crucial în istoria 
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ţării.
    ----------
    Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 
din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 
2014.

    ART. 2
    Prezenta lege reglementează modalităţile de exercitare a recunoştinţei faţă 
de eroii-martiri, persoanele care au avut un rol determinant pentru victoria 
Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi luptătorii participanţi la acţiunile 
desfăşurate pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi grija faţă de 
urmaşii eroilor-martiri, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa 
sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov 
din noiembrie 1987.
    ----------
    Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 
din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 
2014.

    ART. 3
    (1) Pentru cinstirea memoriei celor care şi-au jertfit viaţa şi în semn de 
gratitudine faţă de cei care au luptat pentru victoria Revoluţiei române din 
decembrie 1989, se instituie următoarele titluri:
    a) Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989 - atribuit celor care 
s-au jertfit în lupta pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 sau au 
decedat în legătură cu aceasta;
    ----------
    Lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 4 al art. I din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL 
nr. 969 din 30 decembrie 2014.

    b) Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989:

    1. Luptător Rănit - atribuit celor care au fost răniţi în luptele pentru 
victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 sau în legătură cu aceasta, dacă au 
fost răniţi prin utilizarea armelor de foc ori a tehnicii de luptă de către 
forţele represive, prin loviri sau alte violenţe comise de reprezentanţi ai 
acestora.
    2. Luptător Reţinut - atribuit celor care au fost puşi în detenţie 
preventivă, până în data de 22 decembrie 1989, de forţele de represiune, ca 
urmare a participării la acţiunile pentru victoria Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989.
    3. Luptător cu Rol Determinant - atribuit celor care în perioada 14-22 
decembrie 1989 au avut un rol determinant la declanşarea şi victoria Revoluţiei 
Române din Decembrie 1989, şi-au pus viaţa în pericol în confruntările cu forţele 
de represiune, au ocupat şi apărat obiectivele de importanţă deosebită, care au 
aparţinut regimului totalitar, doar în localităţile în care, în urma acestor 
acţiuni şi confruntări au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la 
fuga dictatorului.
    4. Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite - atribuit celor care, în perioada 
14-25 decembrie 1989, au mobilizat şi au condus grupuri sau mulţimi de oameni, au 
construit şi au menţinut baricade împotriva forţelor de represiune ale regimului 
totalitar comunist, au ocupat obiective de importanţă vitală pentru rezistenţa 
regimului totalitar şi le-au apărat până la data judecării dictatorului, în 
localităţile unde au luptat pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, 
precum şi celor care au avut acţiuni dovedite împotriva regimului şi însemnelor 
comunismului între 14-22 decembrie 1989.
    ----------
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    Lit. b) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 4 al art. I din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL 
nr. 969 din 30 decembrie 2014.

    c) Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 - calitate 
onorifică.
    ----------
    Lit. c) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 4 al art. I din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL 
nr. 969 din 30 decembrie 2014.

    (2) Titlurile instituite la alin. (1) se vor acorda în condiţiile prezentei 
legi, avându-se în vedere calităţile şi titlurile atestate, potrivit Legii nr. 
42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor 
acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din 
decembrie 1989, republicată, cu modificările ulterioare, doar pentru cazurile în 
care solicitantul este posesor al certificatului şi titular al brevetului de 
atestare a titlului acordat de către Preşedintele României, prin decret 
prezidenţial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ----------
    Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 
30 decembrie 2014.

    (3) În semn de recunoştinţă faţă de persoanele care au dobândit titlurile 
prevăzute la alin. (1), Preşedintele României poate conferi acestora Ordinul 
"Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989", în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 1/1996 privind instituirea Ordinului "Victoria Revoluţiei Române din 
Decembrie 1989", precum şi alte ordine şi medalii, potrivit Legii nr. 29/2000
privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi 
completările ulterioare.
    (4) Pentru eternizarea memoriei eroilor căzuţi în lupta pentru victoria 
Revoluţiei române din decembrie 1989, consiliile locale, la propunerea 
organizaţiilor şi a Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor 
din Decembrie 1989, cu avizul Ministerului Culturii şi Cultelor, vor construi în 
oraşele ţării monumente dedicate acestora.
    (5) De prevederile prezentei Legi nu beneficiază Luptătorii cu Rol 
Determinant şi Luptătorii Remarcaţi prin Fapte Deosebite care în decembrie 1989 
au acţionat ca angajaţi, în exercitarea sarcinilor de serviciu.
    ----------
    Alin. (5) al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 
30 decembrie 2014.

    (6) De prevederile prezentei Legi nu beneficiază persoanele care au săvârşit 
infracţiuni de drept comun în timpul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 sau în 
legătură cu drepturile acordate de Legile recunoştinţei, precum şi în legătură cu 
acordarea sau preschimbarea certificatelor de revoluţionar, în baza prezentei 
legi şi a Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările ulterioare.
    ----------
    Alin. (6) al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 
30 decembrie 2014.

    ART. 3^1
    În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 
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semnificaţii:

    a) persoanele care au avut un rol determinant pentru victoria Revoluţiei 
române din decembrie 1989 - eroii martiri şi Luptătorii cu Rol Determinant pentru 
Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989;
    b) urmaş de erou-martir - persoanele îndreptăţite să beneficieze de 
prevederile prezentei legi, după caz, soţul supravieţuitor, părinţii celui 
decedat şi copiii acestuia;
    c) obiective de importanţă deosebită - clădirile de importanţă deosebită, în 
care se găseau structurile regimului totalitar şi alte clădiri publice: Opera din 
Timişoara, Comitetul Central şi comitetele judeţene sau municipale ale 
partidului, Televiziunea Română şi Radiodifuziunea Română şi altele asemenea;
    d) Secretariatul de Stat - Secretariatul de Stat pentru recunoaşterea 
meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în 
perioada 1945-1989;
    e) Asociaţiile de revoluţionari legal constituite până la data de 31 
decembrie 1992 - asociaţiile care au avut şi au ca scop principal apărarea şi 
promovarea idealurilor Revoluţiei Române din Decembrie 1989 sau apărarea 
drepturilor revoluţionarilor, conform actului de înfiinţare de la data 
constituirii, până la data de 31 decembrie 1992;
    f) certificatele preschimbate - certificatele care atestă titlurile obţinute 
potrivit Legii nr. 42/1990, pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor 
drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria 
Revoluţiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, doar pentru cazurile în care solicitantul este posesor al 
Certificatului şi titular al Brevetului de atestare a titlului acordat de către 
Preşedintele României, prin Decret prezidenţial, publicat în Monitorul Oficial al 
României, preschimbate în baza prezentei legi;
    g) Comisia parlamentară - Comisia parlamentară a Revoluţionarilor din 
Decembrie 1989.

    ----------
    Art. 3^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 
din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 
2014.

    ART. 3^2
    (1) Persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 4 li se vor 
elibera noi certificate pentru obţinerea calităţilor şi titlurilor prevăzute la 
art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, doar dacă îndeplinesc condiţiile prezentei legi.
    (2) Eliberarea certificatelor persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. 
b) pct. 3 se face doar la cerere, în baza certificatului preschimbat.
    (3) Eliberarea certificatelor persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. 
b) pct. 3 se efectuează la cererea expresă a titularului de certificat, potrivit 
modelelor ce vor fi aprobate prin hotărârea de modificare şi completare a 
normelor de aplicare a prezentei legi.
    (4) Odată cu cererea pentru eliberarea certificatului pentru persoanele 
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, şi pentru obţinerea noului 
certificat, solicitantul va depune certificatul preschimbat în original, împreună 
cu legitimaţia aferentă.
    ----------
    Art. 3^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 
din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 
2014.

──────────
    *) Notă CTCE:
    A se vedea şi alin. (1) al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 29 
decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014, care 
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prevede:
    "(1) Cererile prevăzute la art. 3^2, respectiv cele pentru eliberarea 
certificatului de Luptător cu Rol Determinant se depun în termen de 90 de zile 
lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă".
──────────

    ART. 3^3
    (1) Calităţile obţinute potrivit prezentei legi, pentru persoanele prevăzute 
la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1, 2 şi 4 nu pot fi schimbate şi se acordă în 
baza titlurilor acordate de către Preşedintele României, prin Decret 
prezidenţial, publicat în Monitorul Oficial al României, conform Legii nr. 
42/1990, republicată, cu modificările ulterioare.
    (2) Prin excepţie de la alin. (1), calitatea prevăzută la art. 3 alin. (1) 
lit. b) pct. 4, poate fi schimbată, la cerere, conform prevederilor art. 3^2.

    ----------
    Art. 3^3 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 
din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 
2014.

    ART. 4
    (1) După intrarea în vigoare a prezentei legi, beneficiază de drepturile 
conferite de aceasta doar persoanele care se încadrează în prevederile acesteia.
    (2) Persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3^1 lit. b) 
primesc o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată pe baza coeficienţilor de 
multiplicare ce sunt aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea 
bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, 
astfel:

    a) soţ supravieţuitor al eroului martir - un coeficient de 1,10;
    b) părinte al eroului martir - un coeficient de 1,10;
    c) copil al eroului martir - un coeficient de 1,10 până la majorat sau până 
la terminarea studiilor, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, indiferent în 
întreţinerea cui se află şi un coeficient de 0,50, după vârsta de 26 de ani*).

    (3) Persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. 
b) pct. 1 beneficiază de o indemnizaţie lunară reparatorie, calculată pe baza 
coeficienţilor de multiplicare ce vor fi aplicaţi asupra câştigului salarial 
mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi 
aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru 
care se face plata, astfel:

    a) 2,00 - pentru marii mutilaţi;
    b) 1,75 - pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate;
    c) 1,50 - pentru persoanele încadrate în gradul II de invaliditate;
    d) 1,25 - pentru persoanele încadrate în gradul III de invaliditate;
    e) 1,10 - pentru persoanele neîncadrate în grad de invaliditate*).

    ----------
    Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 
din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015.

    (4) Persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. 
b) pct. 3, cărora li s-au eliberat noile certificate potrivit art. 3^2, 
beneficiază de o indemnizaţie de gratitudine lunară în coeficient de 1,10, 
calculată pe baza coeficienţilor de multiplicare aplicaţi asupra câştigului 
salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de 
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stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului 
pentru care se face plata.
    (5) Marii mutilaţi şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate 
beneficiază, pe lângă indemnizaţia prevăzută la alin. (3), şi de o indemnizaţie 
de îngrijire ce se acordă lunar, calculată prin aplicarea coeficientului de 
multiplicare 0,50 asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului 
asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata.
    (6) Persoanele care au obţinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. 
b) pct. 2 beneficiază de o indemnizaţie lunară reparatorie în coeficient de 1,10, 
calculată prin aplicarea acestui coeficient de multiplicare asupra câştigului 
salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de 
stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului 
pentru care se face plata*).
    ----------
    Alin. (6) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 
din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015.

    ----------
    Art. 4 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 
din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 
2014.
──────────
    *) Notă CTCE:
    Articolul II din ORDONANŢA nr. 1 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015 prevede:
    Articolul II
    (1) În anul 2015 copiii eroilor-martiri, indiferent de vârstă, dacă nu sunt 
încadraţi în nicio formă de învăţământ ori nu realizează venituri din motive 
neimputabile lor beneficiază de o indemnizaţie lunară reparatorie în cuantum de 
2020 lei.
    (2) Indemnizaţiile prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. e) şi alin. (6) din 
Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi 
pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 
341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă începând cu luna 
ianuarie a anului 2015.
    (3) În anul 2015 Luptătorii cu Rol Determinant beneficiază de indemnizaţie 
lunară de gratitudine în cuantum de 2020 lei.
    (4) Pentru persoanele prevăzute la art. 18 din Legea nr. 341/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, plata indemnizaţiei se menţine la 
nivelul lunii decembrie a anului 2014, până la obţinerea certificatelor şi 
transmiterea adeverinţelor tipizate către casele teritoriale de pensii.
    (5) Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) 
lit. c) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
obţin certificat potrivit prevederilor art. 20 din aceeaşi lege, beneficiază de 
drepturile prevăzute la art. 4 alin. (2) şi la art. 5 din Legea nr. 341/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, începând cu luna ianuarie a anului 
2015."
──────────

    ART. 4^1
    (1) Indemnizaţiile prevăzute la art. 4 alin. (4) se vor acorda în baza 
certificatului şi a unei adeverinţe tipizate.
    ----------
    Alin. (1) al art. 4^1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 
1 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 
2015.

    (2) Cererile pentru adeverinţele tipizate se depun la Secretariatul de Stat, 
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după obţinerea certificatului.
    (3) Dovada datei la care a fost depusă cererea pentru certificatele 
preschimbate se va face cu adeverinţa, eliberată şi transmisă de secretariatul de 
stat direct plătitorilor de drepturi.
    ----------
    Alin. (3) al art. 4^1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 
1 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 
2015.

    (4) Indemnizaţia lunară reparatorie prevăzută pentru beneficiarii ale căror 
certificate au fost preschimbate se acordă la cerere, începând cu luna următoare 
celei în care a fost depusă la Secretariatul de Stat documentaţia care a stat la 
baza preschimbării certificatului.

 (la 31-12-2016 Articolul 4^1  din  Capitolul I  a fost completat de ARTICOLUL 
UNIC din LEGEA nr. 252 din 23 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 
1057 din 28 decembrie 2016) 

    ----------
    Art. 4^1 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 
din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 
2014.

    ART. 4^2
    Abrogat.

    ----------
    Art. 4^2 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 
din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 
2014.

    ART. 4^3
    (1) Abrogat.
    ----------
    Alin. (1) al art. 4^3 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 
din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015.

    (2) Reglementările prevăzute de legislaţia privind pensiile, proprie fiecărui 
plătitor, referitoare la stabilire, plată, modificare, suspendare, reluare, 
încetare, expertizare, revizuire, contestare şi recuperare a sumelor încasate 
necuvenit, se aplică şi indemnizaţiilor prevăzute de lege, dacă aceasta nu 
dispune altfel.

    -------------
    Art. 4^3 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 347 din 21 iulie 
2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 27 iulie 2006.

    ART. 5
    (1) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), precum şi la art. 3^1 
lit. b), care îndeplinesc condiţiile prezentei legi beneficiază şi de următoarele 
drepturi:

    a) prioritate în asigurarea unei locuinţe din fondul disponibil de locuinţe 
sociale, în localitatea de domiciliu, dacă nu au deţinut în proprietate o altă 
locuinţă până la data atribuirii;
    b) stabilirea chiriei la nivelul minim prevăzut de lege pentru locuinţele din 
fondul locativ de stat;
    c) acordarea gratuită de proteze, orteze şi scaune cu rotile pentru invalizii 
care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă, costul integral al 
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acestora fiind suportat de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate şi din bugetul Secretariatului de Stat;

    d) accesul gratuit al copiilor la creşele şi grădiniţele din subordinea 
administraţiilor locale, precum şi asigurarea gratuită a rechizitelor pentru 
şcolari;

    e) acordarea unei subvenţii de stat egale cu 50% din dobânda aferentă unui 
credit bancar de până la 20.000 euro, contractat pentru cumpărarea sau 
construirea unei locuinţe în localitatea de domiciliu, dacă nu au deţinut sau nu 
deţin o proprietate locativă, precum şi posibilitatea garantării creditelor 
contractate cu indemnizaţia calculată conform prevederilor prezentei legi;

    f) transportul urban gratuit cu mijloacele de transport în comun şi, anual, 
12 călătorii gratuite pe calea ferată, la clasa I, dus-întors, cu toate 
categoriile de trenuri de călători; anual - 12 călătorii gratuite dus-întors până 
în localitatea reşedinţă de judeţ, cu mijloace de transport în comun, pentru 
persoanele care domiciliază în mediul rural. În limita celor 12 călătorii 
gratuite pot călători şi membrii familiei titularului. De aceste gratuităţi 
beneficiază şi însoţitorul pensionarilor, persoanelor cu grad de invaliditate, 
marelui mutilat sau al persoanei care, din motive medicale, are nevoie de 
însoţitor;

    g) accesul gratuit la tratamente şi medicamente în spitalele, policlinicile, 
bazele de tratament şi unităţile din staţiuni balneoclimaterice, aparţinând 
Ministerului Sănătăţii, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului 
Afacerilor Interne, cheltuielile urmând a fi suportate din bugetele ministerelor 
respective şi al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;

    h) accesul gratuit la toate medicamentele, prin medicul de familie, costul 
integral al acestora fiind suportat din Fondul naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate;
    i) atribuirea în proprietate, fără plată, a locului de veci;

    j) scutirea de la plata taxelor şi impozitelor pentru o locuinţă şi terenul 
aferent acesteia, pentru un autoturism hycomat sau hidramat (cutie de viteze 
automată) şi mototriciclu, aflate în proprietate sau în coproprietate cu 
soţul/soţia, precum şi scutirea de taxe la înmatricularea unui singur autoturism 
tip hycomat sau hidramat; atribuirea gratuită, în proprietate, a unui mijloc de 
transport autonom corespunzător standardelor internaţionale pentru marii mutilaţi 
şi persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1, care au un grad de 
invaliditate locomotorie;

    k) cumpărarea sau închirierea cu prioritate, fără licitaţie, din fondul de 
stat a unui spaţiu comercial ori de prestări de servicii corespunzător, cu o 
suprafaţă utilă de până la 100 mp, inclusiv în indiviziune, sau concesionarea ori 
închirierea cu prioritate, fără licitaţie, a unei suprafeţe de teren de până la 
100 mp din domeniul public pentru construirea unui spaţiu comercial sau de 
prestări de servicii;

    l) pensionarea cu 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard, prevăzută de 
lege;

    m) scutirea de la plata taxelor pentru serviciile publice de radiodifuziune 
şi de televiziune;
    n) atribuirea, în limita posibilităţilor, în proprietate a 10.000 mp de teren 
în extravilan şi 500 mp de teren în intravilan - acesta din urmă pentru 
destinaţia de locuinţă, dacă nu a avut sau nu are în proprietate un alt spaţiu 
locativ;

    o) acordarea unei indemnizaţii lunare, adăugată la pensia pentru limită de 
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vârstă, echivalentă cu un coeficient de 0,6, calculată pe baza coeficienţilor de 
multiplicare aplicaţi asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea 
bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata.

    (2) Drepturile acordate conform prezentei legi nu sunt considerate venituri, 
nu se impozitează şi nu afectează acordarea altor drepturi.
    (3) Secretariatul de Stat, după analizarea dosarelor persoanelor ce solicită 
preschimbarea certificatelor, cu avizul Comisiei parlamentare pentru controlul 
aplicării prevederilor prezentei legi, va elibera noul tip de certificat 
preschimbat, care va avea un format unic, cu elemente de securizare - singurul 
document valabil pentru a beneficia de prevederile prezentei legi.
    (4) Dosarele persoanelor care solicită preschimbarea certificatelor sau 
eliberarea noilor certificate în baza legilor recunoştinţei trebuie să conţină 
documentaţia prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 566/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru cinstirea şi 
sprijinirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989, cu modificările ulterioare, 
pentru fiecare categorie, precum şi avizul reactualizat al unei organizaţii de 
revoluţionari legal constituite până la data de 31 decembrie 1992. Certificatele 
eliberate potrivit prezentei legi vor fi semnate de către secretarul de stat al 
Secretariatului de Stat şi de către preşedintele Comisiei parlamentare.
    (5) Secretariatul de Stat, cu avizul Comisiei parlamentare, face propuneri 
Preşedintelui României pentru acordarea titlurilor.
    (6) Eliberarea certificatelor care atestă calitatea de Luptător cu Rol 
Determinant se face doar dacă dosarele, care au stat la baza preschimbării 
certificatelor conţin documentaţia care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute 
de prezenta lege.
    (7) Secretariatul de Stat, după analizarea cererilor şi verificarea dosarelor 
persoanelor care solicită acordarea calităţii prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. 
b) pct. 3, va elibera certificatul, cu avizul Comisiei parlamentare, singurul 
document valabil pentru a beneficia de prevederile prezentei legi.

    ----------
    Art. 5 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 
din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 
2014.
──────────
    *) Notă CTCE:
    Articolul II din ORDONANŢA nr. 1 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015 prevede:
    Articolul II
    (1) În anul 2015 copiii eroilor-martiri, indiferent de vârstă, dacă nu sunt 
încadraţi în nicio formă de învăţământ ori nu realizează venituri din motive 
neimputabile lor beneficiază de o indemnizaţie lunară reparatorie în cuantum de 
2020 lei.
    (2) Indemnizaţiile prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. e) şi alin. (6) din 
Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi 
pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 
341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă începând cu luna 
ianuarie a anului 2015.
    (3) În anul 2015 Luptătorii cu Rol Determinant beneficiază de indemnizaţie 
lunară de gratitudine în cuantum de 2020 lei.
    (4) Pentru persoanele prevăzute la art. 18 din Legea nr. 341/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, plata indemnizaţiei se menţine la 
nivelul lunii decembrie a anului 2014, până la obţinerea certificatelor şi 
transmiterea adeverinţelor tipizate către casele teritoriale de pensii.
    (5) Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) 
lit. c) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
obţin certificat potrivit prevederilor art. 20 din aceeaşi lege, beneficiază de 
drepturile prevăzute la art. 4 alin. (2) şi la art. 5 din Legea nr. 341/2004, cu 
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modificările şi completările ulterioare, începând cu luna ianuarie a anului 
2015."

──────────

    ART. 5^1
    Sumele reprezentând indemnizaţii, rămase neîncasate de către titularul 
decedat pentru luna în care a avut loc decesul, şi, după caz, sumele cuvenite şi 
neachitate până la deces se plătesc moştenitorilor, în condiţiile legii.

    ----------
    Art. 5^1 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 14 
ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015.

    ART. 6
    Operatorii economici care angajează persoanele ce îndeplinesc condiţiile 
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), precum şi la art. 3^1 lit. b) beneficiază 
de facilităţile prevăzute de lege pentru operatorii economici care angajează 
şomeri şi tineri absolvenţi.

    ----------
    Art. 6 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 
din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 
2014.

    ART. 7
    Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi militarilor şi salariaţilor civili 
din Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne, care 
îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru dobândirea titlurilor 
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b).

    ----------
    Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 14 
ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015.

    ART. 8
    De prevederile prezentei legi nu beneficiază persoanele care sunt dovedite a 
fi fost implicate în activităţile fostei securităţi ca poliţie politică, au 
dezinformat sau au folosit mijloace de informare în masă în scop de diversiune 
ori au acţionat, sub orice formă, împotriva Revoluţiei Române din Decembrie 1989, 
au emis ordine şi dispoziţii în favoarea menţinerii structurilor fostului partid 
comunist şi pentru apărarea dictatorului.

    ----------
    Art. 8 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 
din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 
2014.

    ART. 8^1
    (1) Dovada îndeplinirii condiţiilor prezentei legi pentru persoanele 
prevăzute la art. 7 se face şi cu înscrisurile din jurnalul de luptă al unităţii 
din care a făcut parte solicitantul.
    (2) Persoanele care solicită eliberarea certificatului pentru Luptător cu Rol 
Determinant depun, odată cu cererea, o declaraţie pe propria răspundere, 
autentificată, că nu se încadrează în prevederile alin. (1), sub sancţiunea legii 
penale.

    ----------
    Art. 8^1 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 
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din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 
2014.

    ART. 9
    (1) Certificatele doveditoare care, în perioada 1990-1997, au fost eliberate 
de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 şi de Comisia pentru cinstirea şi 
sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989, după verificare, potrivit art. 
5 alin. (3), (4) şi (5), se vor preschimba, la cererea titularului, de către 
Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, până 
la data de 30 aprilie 2010 inclusiv.
    ------------
    Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA 
nr. 391 din 28 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 29 
decembrie 2009, care modifică ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 30 iunie 2009, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 1 iulie 2009.

    (2) Persoanele care solicită preschimbarea documentelor care atestă titlurile 
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), potrivit prezentei legi, precum şi 
preşedinţii organizaţiilor nominalizate la art. 5 alin. (4) poartă răspunderea 
penală pentru corectitudinea întocmirii dosarelor, care vor fi verificate de 
către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 
şi avizate de Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989, în 
vederea eliberării de către acesta a certificatelor doveditoare, preschimbate 
conform alin. (1).
    (3) Certificatele eroilor-martiri se eliberează şi se acordă la propunerea 
Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, cu 
avizul Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989, şi se 
atribuie urmaşilor acestora, conform normelor metodologice.
    (4) Certificatele doveditoare care, în perioada 1990-1997, au fost eliberate 
de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 şi de Comisia pentru cinstirea şi 
sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989, pe perioada preschimbării, 
maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, îşi păstrează 
valabilitatea*).
    (5) Contestaţiile privind preschimbarea ori neefectuarea preschimbării 
certificatelor, conform prezentei legi, se fac cu nominalizarea persoanelor în 
cauză şi se vor adresa Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 
1989, care le soluţionează potrivit normelor metodologice stabilite în acest 
sens.
    (6) Abrogat.
    ----------
    Alin. (6) al art. 9 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 
30 decembrie 2014.

──────────
    *) Notă CTCE:
    Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 133 din 14 decembrie 2004, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.216 din 17 decembrie 2004, termenele 
prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 341/2004, cu completările 
ulterioare, se prorogă cu 6 luni.
    Prin articolul unic din LEGEA nr. 37 din 17 martie 2005, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 22 martie 2005 a fost modificat art. II din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 133 din 14 decembrie 2004, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 1.216 din 17 decembrie 2004, având următorul cuprins:
    Termenele prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 341/2004, cu 
completările ulterioare, se prorogă cu 12 luni.
    Articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 182 din 14 decembrie 2005, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.166 din 22 decembrie 2005 prevede că 
termenele prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (4) din Legea recunoştinţei faţă de 
eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din 
decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
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I, nr. 654 din 20 iulie 2004, astfel cum au fost prorogate prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 133/2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2005, 
se prorogă până la data de 23 octombrie 2006 inclusiv.
    Prin LEGEA nr. 148 din 15 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 
din 18 mai 2006 a fost aprobată cu modificări Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 182 din 14 decembrie 2005 şi articolul unic are următorul cuprins:
    Articol unic. - Termenele prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (4) din Legea 
recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria 
Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, astfel cum au fost prorogate 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2004, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 37/2005, se prorogă până la data de 30 decembrie 2006 inclusiv.
    Conform art. III din LEGEA nr. 347 din 21 iulie 2006, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 650 din 27 iulie 2006, termenul prevăzut la art. 9 alin. (1) din 
Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până 
la data de 30 iunie 2007 inclusiv.
    Art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 132 din 21 decembrie 2006, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006 prevede că termenul prevăzut la 
art. 9 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, se prorogă până la data de 31 martie 2008 inclusiv.
    Conform art. I din ORDONANŢA nr. 1 din 23 ianuarie 2008, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 24 ianuarie 2008, termenul prevăzut la art. 9 alin. 
(1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au 
contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, 
cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 30 iunie 
2009 inclusiv.
    Conform articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 84 din 30 iunie 2009, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 1 iulie 2009, termenul prevăzut la 
art. 9 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care 
au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de 
persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei 
muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, 
cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 
2010 inclusiv.
──────────

    ART. 9^1
    (1) Termenul final de solicitare a preschimbării certificatelor doveditoare 
calităţii de revoluţionar este 31 iulie 2006*).
    (2) Termenul final de depunere a documentelor solicitate pentru completarea 
dosarelor de preschimbare a certificatelor de revoluţionar, în vederea 
îndeplinirii condiţiilor stabilite prin lege, este 31 decembrie 2006**).

    -------------
    Art. 9^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 347 din 21 iulie 
2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 27 iulie 2006.
──────────
    *) Notă CTCE:
    Conform art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 132 din 21 decembrie 2006, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, termenul final de 
solicitare a preschimbării certificatelor doveditoare ale calităţii de 
revoluţionar, prevăzut la art. 9^1 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de 
eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din 
decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, este 31 
martie 2007.
    Conform art. II din ORDONANŢA nr. 1 din 23 ianuarie 2008, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 24 ianuarie 2008, termenul final de solicitare a 
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preschimbării certificatelor doveditoare ale calităţii de revoluţionar şi de 
depunere a documentelor solicitate pentru completarea dosarelor de preschimbare a 
certificatelor de revoluţionar, în vederea îndeplinirii condiţiilor stabilite 
prin lege, este 31 decembrie 2008.
    Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 132 din 21 decembrie 2006, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, termenul final de 
depunere a documentelor solicitate pentru completarea dosarelor de preschimbare a 
certificatelor de revoluţionar, în vederea îndeplinirii condiţiilor stabilite 
prin lege, prevăzut la art. 9^1 alin. (2) din Legea nr. 341/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 30 septembrie 2007.
──────────

    ART. 9^2
    (1) Persoanele care solicită eliberarea certificatelor potrivit prezentei 
legi poartă răspunderea penală pentru corectitudinea întocmirii dosarelor, a 
documentelor şi probelor aflate în acestea.
    (2) Cererile care privesc eliberarea noului certificat de Luptător cu Rol 
Determinant, depuse conform art. 3^2, sunt analizate de o comisie alcătuită din 
cel mult 5 membri, angajaţi din cadrul Secretariatului de Stat, numită prin ordin 
al secretarului de stat, care este şi preşedintele comisiei.
    (3) Comisia prevăzută la alin. (2) procedează la soluţionarea cererilor, 
verificând actele dosarelor care au fost depuse în termenele şi condiţiile 
prevăzute de lege pentru calitatea prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 4 
şi care îndeplinesc condiţiile şi criteriile pentru eliberarea certificatului de 
Luptător cu Rol Determinant.
    (4) După admiterea cererilor se procedează la eliberarea certificatului de 
Luptător cu Rol Determinant, potrivit metodologiei stabilite prin regulamentul de 
organizare şi funcţionare al comisiei, aprobat prin ordin al secretarului de 
stat.
    (5) Secretariatul de Stat, cu avizul Comisiei parlamentare, va înainta 
periodic Preşedintelui României propunerile de atribuire a titlurilor pentru 
persoanele ale căror cereri au fost admise, în vederea publicării acestora în 
Monitorul Oficial al României.
    (6) Soluţiile vor fi comunicate în termen de 120 de zile lucrătoare de la 
depunerea cererii. În cazul comunicărilor prin poştă, cu confirmare de primire, 
care nu sunt ridicate de către destinatar, termenul de 30 de zile pentru 
contestaţie curge de la data publicării deciziei Comisiei prin postare pe site-ul 
instituţiei.
    ----------
    Alin. (6) al art. 9^2 a fost modificat de art. I din ORDONANŢA nr. 16 din 15 
iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 17 iulie 2015.

──────────
    *) Notă CTCE:
    Potrivit art. II din ORDONANŢA nr. 16 din 15 iulie 2015, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 17 iulie 2015, prevederile art. I se aplică şi 
pentru cererile aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe.
──────────
    (7) Contestaţiile privind noile certificate - Luptător cu Rol Determinant se 
depun în termen de 30 de zile de la comunicare cu nominalizarea persoanelor în 
cauză şi se vor adresa Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 
1989, care le soluţionează potrivit normelor metodologice stabilite în acest 
sens.
    (8) În termen de 45 de zile după acordarea titlurilor de către Preşedintele 
României şi publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
Secretariatul de Stat transmite către casele de pensii adeverinţele prevăzute la 
art. 4^1 pentru persoanele ale căror cereri au fost admise.

    ----------
    Art. 9^2 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 
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din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 
2014.

    ART. 9^3
    (1) Indemnizaţiile prevăzute de prezenta lege se achită persoanelor prevăzute 
la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, începând cu 1 ianuarie 2015, după emiterea 
noilor tipuri de certificate şi transmiterea adeverinţelor tipizate conform art. 
92 alin. (8).
    ----------
    Alin. (1) al art. 9^3 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 
1 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 
2015.

    (2) Abrogat.
    ----------
    Alin. (2) al art. 9^3 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 1 
din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015.

    ----------
    Art. 9^3 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 
din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 
2014.

    ART. 10
    (1) Persoanele care nu se încadrează în prevederile art. 3 alin. (1) şi ale 
art. 9 alin. (5) şi care, în termen de 6 luni, nu fac contestaţie îşi pierd 
calitatea deţinută anterior.
    (2) Persoanelor care au participat la Revoluţie, dar nu se încadrează în 
criteriile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 566/1996, cu modificările 
ulterioare, li se va atribui calitatea onorifică de participant la Revoluţia 
română din decembrie 1989, în condiţiile prevăzute de normele metodologice de 
aplicare a prezentei legi.

    ART. 11
    Comisia parlamentară îşi continuă activitatea, conform prevederilor prezentei 
legi.

    ----------
    Art. 11 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 
din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 
2014.

    ART. 12
    Prefecturile vor transmite Secretariatului de Stat, la solicitarea acestuia, 
liste nominale cu situaţia acordării drepturilor ce revin persoanelor prevăzute 
prin prezenta lege sau a drepturilor acordate acestora în baza legilor 
recunoştinţei în vigoare la acel moment, precum şi motivarea neacordării 
acestora.

    ----------
    Art. 12 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 
din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 
2014.

    ART. 13
    (1) Ministerele şi celelalte instituţii ale administraţiei publice centrale 
sunt obligate să urmărească şi să asigure aplicarea prevederilor prezentei legi.
    (2) Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea 
disciplinară, administrativă, civilă sau penală a celor vinovaţi, în condiţiile 
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legii.
    (3) Persoanele beneficiare ale prezentei legi, care au deţinut drepturi prin 
atribuire de proprietate, concesionare sau închiriere, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 42/1990, nu vor mai beneficia de aceleaşi drepturi conform 
prezentei legi.

    ART. 13^1
    Sumele aferente plăţii indemnizaţiilor pentru beneficiarii prezentei legi se 
suportă de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerului Apărării Naţionale, 
Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii.

    ----------
    Art. 13^1 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 
95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 
2014.

    ART. 14
    Abrogat.

    --------------
    Art. 14 a fost abrogat de art. 11 din LEGEA nr. 556 din 7 decembrie 2004, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 14 decembrie 2004.

    ART. 15
    Fundaţia Fondul Libertatea, constituită prin Decretul-lege nr. 124/1990, cu 
modificările ulterioare, îşi continuă activitatea în subordinea Secretariatului 
de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor, sub controlul comisiei parlamentare 
constituite potrivit art. 11 şi în conformitate cu normele metodologice de 
aplicare a prezentei legi.

    ART. 16
    În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, 
Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 va 
elabora normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se vor aproba 
prin hotărâre a Guvernului.

    ART. 17
    Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 42/1990 pentru 
cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, 
răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte 
dispoziţii contrare se abrogă.

    CAP. II
    
    Revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987
    --------------
    Cap. II a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 
din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 
2008.

    ART. 18
    (1) Pentru cinstirea memoriei celor care şi-au jertfit viaţa şi în semn de 
gratitudine faţă de persoanele care au avut de suferit în urma revoltei 
muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, se instituie 
următoarele calităţi:

    a) persoană care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti 
anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;
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    b) soţ al persoanei care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti 
anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, dacă îndeplineşte condiţiile 
prevăzute de prezenta lege;
    c) urmaşi ai persoanelor care au decedat în urma revoltei muncitoreşti 
anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987.

    (2) Nu pot beneficia de prevederile prezentei legi persoanele prevăzute la 
alin. (1) care au făcut parte din aparatul de represiune, securitate şi miliţie 
sau au desfăşurat activităţi de poliţie politică."

    ----------
    Art. 18 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 
din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 
2014.
──────────
    *) Notă CTCE:
    Articolul II din ORDONANŢA nr. 1 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015 prevede:
    Articolul II
    (1) În anul 2015 copiii eroilor-martiri, indiferent de vârstă, dacă nu sunt 
încadraţi în nicio formă de învăţământ ori nu realizează venituri din motive 
neimputabile lor beneficiază de o indemnizaţie lunară reparatorie în cuantum de 
2020 lei.
    (2) Indemnizaţiile prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. e) şi alin. (6) din 
Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi 
pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 
341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă începând cu luna 
ianuarie a anului 2015.
    (3) În anul 2015 Luptătorii cu Rol Determinant beneficiază de indemnizaţie 
lunară de gratitudine în cuantum de 2020 lei.
    (4) Pentru persoanele prevăzute la art. 18 din Legea nr. 341/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, plata indemnizaţiei se menţine la 
nivelul lunii decembrie a anului 2014, până la obţinerea certificatelor şi 
transmiterea adeverinţelor tipizate către casele teritoriale de pensii.
    (5) Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) 
lit. c) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
obţin certificat potrivit prevederilor art. 20 din aceeaşi lege, beneficiază de 
drepturile prevăzute la art. 4 alin. (2) şi la art. 5 din Legea nr. 341/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, începând cu luna ianuarie a anului 
2015."
──────────

    ART. 19
    (1) Dovada calităţii prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) se face de către 
persoana interesată, cu înscrisuri oficiale eliberate de către organele 
competente, din care să rezulte privarea de libertate în locuri de deţinere, 
pentru efectuarea de cercetări, care a avut una dintre următoarele consecinţe:

    a) stabilirea domiciliului obligatoriu;
    b) strămutarea într-o altă localitate;
    c) deportarea.

    (2) Dovada calităţii prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b) se face de către 
persoana interesată, cu înscrisuri oficiale eliberate de organele competente, din 
care să rezulte supunerea la presiuni, din partea securităţii sau a miliţiei, 
pentru stabilirea domiciliului în localitatea în care se afla deportat soţul, 
indiferent dacă această urmare s-a produs sau nu.

    ----------
    Art. 19 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 
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din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 
2014.

    ART. 20
    (1) Prin urmaşi ai persoanelor care au decedat în urma revoltei muncitoreşti 
anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 se înţelege soţul supravieţuitor, 
copii şi părinţii celui decedat.
    (2) Constatarea calităţilor prevăzute la art. 18 alin. (1) se face de către 
Secretariatul de Stat, la cererea persoanei interesate, pe baza înscrisurilor 
oficiale eliberate de organele competente şi pe baza avizului reactualizat al 
Asociaţiei «15 Noiembrie 1987».
    ----------
    Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 
30 decembrie 2014.

──────────
    *) Notă CTCE:
    A se vedea şi alin. (2) al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 29 
decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014, care 
prevede:
    "(2) Cererile prevăzute la art. 20 alin. (2) se depun între 90 şi 120 de zile 
lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă".
──────────
    (3) Verificarea actelor în vederea acordării calităţilor prevăzute la art. 18 
alin. (1) se va face de comisia constituită conform art. 9^2.
    ----------
    Alin. (3) al art. 20 a fost introdus de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 
30 decembrie 2014.

    (4) Comisia prevăzută la art. 9^2 procedează la soluţionarea cererilor, 
verificând actele dosarelor care au fost depuse în termenele şi în condiţiile în 
vederea acordării calităţilor prevăzute la art. 18 alin. (1). Secretariatul de 
Stat, în urma admiterii cererii pentru acordarea uneia dintre calităţile 
prevăzute la art. 18 alin. (1) va elibera beneficiarilor un certificat.
    ----------
    Alin. (4) al art. 20 a fost introdus de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 
30 decembrie 2014.

    ----------
    Art. 20 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 
din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 
2008.

    ART. 21
    (1) Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 19 alin. (1) şi 
(2) şi obţin certificat conform prevederilor art. 20 beneficiază de drepturile 
prevăzute la art. 4 alin. (4) şi la art. 5.
    (2) Indemnizaţiile se vor acorda beneficiarilor cărora le-au fost eliberate 
certificate, în baza adeverinţei tipizate, conform art. 4^1. Adeverinţa va fi 
transmisă direct caselor de pensii, de către Secretariatul de Stat.
    (3) Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) 
lit. c) şi obţin certificat conform prevederilor art. 20 beneficiază de 
drepturile prevăzute la art. 4 alin. (2) şi la art. 5.

    ----------
    Art. 21 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 
din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 
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2014.

    ART. 22
    (1) Persoanele care solicită eliberarea certificatului depun, odată cu 
cererea, o declaraţie pe propria răspundere, autentificată, că nu se încadrează 
în prevederile art. 18 alin (2), sub sancţiunea legii penale. Secretariatul de 
Stat, după analizarea cererilor şi verificarea dosarelor persoanelor care 
solicită acordarea unei calităţi dintre cele prevăzute la art. 18, va elibera 
certificatul, singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile 
prezentei legi.
    (2) Contestaţiile privind respingerea cererilor pentru acordarea calităţilor 
prevăzute la art. 18 şi obţinerea certificatului se pot ataca în instanţa de 
contencios administrativ conform prevederilor Legii contenciosului administrativ 
nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ----------
    Art. 22 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 
din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 
2014.

    ART. 23
    Operatorii economici care angajează persoanele ce îndeplinesc condiţiile 
prevăzute la art. 18 alin. (1) şi obţin certificat conform prevederilor art. 20 
beneficiază de facilităţile prevăzute de lege pentru operatorii economici care 
angajează şomeri şi tineri absolvenţi.

    ----------
    Art. 23 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 
din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 
2014.

    ART. 24
    (1) Sumele aferente plăţii indemnizaţiilor reparatorii pentru categoriile 
prevăzute la art. 18 se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
    (2) Persoanele care solicită certificatul, care atestă calităţile prevăzute 
la art. 18, precum şi persoana împuternicită de Asociaţia «15 Noiembrie 1987» să 
acorde reactualizarea avizului poartă răspunderea penală pentru corectitudinea 
întocmirii dosarelor, care vor fi verificate de către Secretariatul de Stat.
    (3) Drepturile acordate conform prezentei legi nu sunt considerate venituri, 
nu se impozitează şi nu afectează acordarea altor drepturi.

    ----------
    Art. 24 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 
din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 
2014.

    ART. 25
    (1) Termenul final de solicitare a constatării calităţii menţionate la art. 
19 alin. (1) sau (3) şi de depunere a documentelor menţionate la art. 19 alin. 
(2) ori (4) este de 31 decembrie 2012.
    (2) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere.

    --------------
    Art. 25 a fost introdus de art. unic din LEGEA nr. 178 din 18 octombrie 2012, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012.
──────────
    *) Notă CTCE:
    Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 13 februarie 2008, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2008 prevede:
    Sediile asociaţiilor celor care au participat la revolta muncitorească 
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anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987, aflate în proprietatea statului 
sau a unităţilor administrativ-teritoriale şi pentru care există un contract de 
închiriere la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se 
transmit în folosinţa gratuită a acestora, pe durata existenţei asociaţiilor.

──────────

    CAP. III
    
    Revolta muncitorească anticomunistă  din Valea Jiului - Lupeni - august 1977

 (la 10-11-2016 Capitolul III cuprinzând art. 25^1-25^5 a fost introdus de 
Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 199 din 4 noiembrie 2016, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 07 noiembrie 2016) 
    ART. 25^1
    (1) Pentru cinstirea memoriei şi în semn de gratitudine faţă de persoanele 
care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste din Valea 
Jiului - Lupeni - august 1977 se instituie următoarele calităţi:

    a) persoană care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti 
anticomuniste din Valea Jiului - Lupeni - august 1977;
    b) soţ al persoanei care a avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti 
anticomuniste din Valea Jiului - Lupeni - august 1977, dacă îndeplineşte 
condiţiile prevăzute la art. 25^2 alin. (2);
    c) copii ai persoanelor care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti 
anticomuniste din Valea Jiului - Lupeni - august 1977, dacă îndeplinesc 
condiţiile prevăzute la art. 25^2 alin. (2).

    (2) Nu pot beneficia de prevederile prezentei legi persoanele prevăzute la 
alin. (1) care au făcut parte din aparatul de represiune, securitate şi miliţie 
sau au desfăşurat activităţi de poliţie politică.

 (la 10-11-2016 Articolul 25^1 a fost introdus de Punctul 2, ARTICOL UNIC din 
LEGEA nr. 199 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 07 
noiembrie 2016) 

    ART. 25^2
    (1) Dovada calităţii prevăzute la art. 25^1 alin. (1) lit. a) se face de 
către persoana interesată, cu înscrisuri oficiale eliberate de către organele 
competente, din care să rezulte privarea de libertate în locuri de deţinere, 
pentru efectuarea de cercetări sau constrângerea, atât prin monitorizarea 
neîntreruptă, cu toate mijloacele securităţii, cât şi prin presiuni sau ordine 
directe, care a determinat una dintre următoarele consecinţe:

    a) condamnarea la închisoare;
    b) strămutarea într-o altă localitate.

    (2) Dovada calităţii prevăzute la art. 25^1 alin. (1) lit. b) şi c) se face 
de către persoana interesată, cu înscrisuri oficiale eliberate de organele 
competente, din care să rezulte strămutarea odată cu soţul sau părintele, cu 
participarea directă a ofiţerilor de securitate, folosindu-se autovehiculele 
respectivei instituţii sau sub supravegherea şi urmărirea securităţii.

 (la 10-11-2016 Articolul 25^2 a fost introdus de Punctul 2, ARTICOL UNIC din 
LEGEA nr. 199 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 07 
noiembrie 2016) 

    ART. 25^3
    (1) Constatarea calităţilor prevăzute la art. 25^1 alin. (1) se face de către 
Secretariatul de Stat, la cererea persoanei interesate, pe baza înscrisurilor 
oficiale eliberate de organele competente.
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    (2) Verificarea actelor în vederea acordării calităţilor prevăzute la art. 25
^1 alin. (1) se va face de comisia constituită conform art. 9^2 alin. (2).
    (3) Comisia prevăzută la art. 9^2 procedează la soluţionarea cererilor, 
verificând actele dosarelor care au fost depuse în termenele şi în condiţiile 
prevăzute de lege în vederea acordării calităţilor menţionate la art. 25^1 alin. 
(1). Secretariatul de Stat, în urma admiterii cererii pentru acordarea uneia 
dintre calităţile prevăzute la art. 25^1 alin. (1), va elibera beneficiarilor un 
certificat.
    (4) Cererile se depun în termen de un an de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi.
    (5) Termenul prevăzut la alin. (4) este termen de decădere.

 (la 10-11-2016 Articolul 25^3 a fost introdus de Punctul 2, ARTICOL UNIC din 
LEGEA nr. 199 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 07 
noiembrie 2016) 

    ART. 25^4
    (1) Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 25^2 şi obţin 
certificat conform prevederilor art. 25^3 alin. (3) beneficiază de drepturile 
prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. e) şi la art. 5.
    (2) Indemnizaţiile se vor acorda beneficiarilor cărora le-au fost eliberate 
certificate, în baza adeverinţei tipizate, conform art. 4^1. Adeverinţa va fi 
transmisă direct caselor de pensii de către Secretariatul de Stat.

 (la 10-11-2016 Articolul 25^4 a fost introdus de Punctul 2, ARTICOL UNIC din 
LEGEA nr. 199 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 07 
noiembrie 2016) 

    ART. 25^5
    (1) Persoanele care solicită eliberarea certificatului depun, odată cu 
cererea, o declaraţie pe propria răspundere, autentificată, că nu se încadrează 
în prevederile art. 25^1 alin. (2), sub sancţiunea legii penale. Secretariatul de 
Stat, după analizarea cererilor şi verificarea dosarelor persoanelor care 
solicită acordarea unei calităţi dintre cele prevăzute la art. 25^1, va elibera 
certificatul, singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile 
prezentei legi.
    (2) Contestaţiile privind respingerea cererilor pentru acordarea calităţilor 
prevăzute la art. 25^1 şi obţinerea certificatului se pot ataca în instanţa de 
contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ 
nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 (la 10-11-2016 Articolul 25^5 a fost introdus de Punctul 2, ARTICOL UNIC din 
LEGEA nr. 199 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 07 
noiembrie 2016) 

    ART. 25^6
    Operatorii economici care angajează persoanele care îndeplinesc condiţiile 
prevăzute la art. 25^1 alin. (1) şi obţin certificat conform prevederilor art. 25
^3 alin. (3) beneficiază de facilităţile prevăzute de lege pentru operatorii 
economici care angajează şomeri şi tineri absolvenţi.

 (la 10-11-2016 Articolul 25^6 a fost introdus de Punctul 2, ARTICOL UNIC din 
LEGEA nr. 199 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 07 
noiembrie 2016) 

    ART. 25^7
    (1) Sumele aferente plăţii indemnizaţiilor reparatorii pentru categoriile 
prevăzute la art. 25^1 se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
    (2) Persoanele care solicită certificatul şi cele care atestă calităţile 
prevăzute la art. 25^1 poartă răspunderea penală pentru corectitudinea întocmirii 
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dosarelor, care vor fi verificate de Secretariatul de Stat.
    (3) Drepturile acordate conform prezentei legi nu sunt considerate venituri, 
nu se impozitează şi nu afectează acordarea altor drepturi.

 (la 10-11-2016 Articolul 25^7 a fost introdus de Punctul 2, ARTICOL UNIC din 
LEGEA nr. 199 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 07 
noiembrie 2016) 
    ART. 26
    Prin derogare de la dispoziţiile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, litigiile legate de aplicarea 
dispoziţiilor prezentei legi, în care acţiunea este formulată în contradictoriu 
cu Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 
sau Comisia parlamentară a revoluţionarilor din decembrie 1989, se soluţionează, 
în fond, de secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului, iar în 
recurs, de secţia de contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel.
    --------------
    Art. 26 a fost introdus de art. V din LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 12 februarie 2013.

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

                    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                    VALER DORNEANU
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    DORU IOAN TĂRĂCILĂ

    Bucureşti, 12 iulie 2004.
    Nr. 341.
    --------
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Hotărârea nr. 6 din 31.01.2012 
 
H O T Ă R Â R E A NR.6/2012 privind acordarea de facilităţi la transportul local 
prin curse regulate,efectuat cu mijloacele de transport aparţinând SC URBIS 
S.A., anumitor categorii de persoane domiciliate în municipiul Baia Mare, 
începând cu 1 februarie 2012 
Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, întrunit în şedinţă ordinară, marţi 31 ianuarie 2012 
  
Examinând: 
- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul Municipiului Baia Mare 
- raportul de specialitate  nr.35/2012  promovat  de  Direcţia  Investiţii şi 
Servicii  Publice,  care  propune  Consiliului Local acordarea de facilităţi la transportul local 
prin curse regulate, efectuat cu mijloacele de transport aparţinând SC URBIS S.A anumitor 
categorii de persoane domiciliate în municipiul  Baia Mare, începând cu 1 februarie 2012, 
 
Având în vedere: 
- prevederile art. 17 , alin. 1 lit. o)  şi alin. 2 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de 
transport public local, cu modificările si completările ulterioare; 
                - dispoziţiile art.14 din Legea nr 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 23 din Legea nr. 448/2006 republicată, privind protecţia si promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, cu toate modificările şi completările ulterioare ; 
- prevederile Legii nr. 44/1994 republicată, privind veteranii de război, precum şi unele 
drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu toate modificările şi completările 
ulterioare  ; 
- prevederile Decretului - Lege nr. 118/1990, republicat, privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate din motive politice, de dictatura instaurată cu incepere de la 6 martie 
1945, precum şi celor deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri ; 
- prevederile Legii nr. 341 din 12 iulie 2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii 
care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de 
persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti 
anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, cu toate modificările şi completările 
ulterioare .  
- prevederile Ordonanţei nr. 105 din 30 august 1999 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 
septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, cu toate modificările şi completările 
ulterioare ; 
- prevederile art. 84 alin.1 din  Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu  modificările şi 
completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, art.6 
alin.9 ; 
- Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare; 
 - Avizul Secretarului Municipiului Baia Mare 
  Potrivit dispoziţiilor  art.10,  art. 36 alin.2, lit. d), alin. 6, lit. a), pct. 2,  şi art. 115, alin. 1 lit. 
b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu completările şi 
modificările ulterioare; 
 
 
 
 



HOTĂRĂŞTE: 
Art.1  Se  aprobă reducerea cu 50% a tarifului la abonamentele lunare pentru transportul în 
comun de pe raza Municipiului Baia Mare, efectuat cu mijloacele de transport aparţinând S.C 
URBIS S.A., pentru: 
a)  toţi cetăţenii municipiului Baia Mare cu vârsta între 60 şi 70 de ani, 
b) toţi pensionarii  cu domiciliul în municipiul Baia Mare, 
c) toţi elevii  cu domiciliul în municipiul Baia Mare; 
  
Art. 2  Eliberarea abonamentelor de călătorie lunare cu tarif redus se va face de către S.C 
URBIS S.A., pe baza urmatoarelor acte: 
cartea de identitate pentru persoanele mentionate la art.1 lit.a)  
cuponul de pensie şi cartea  de identitate pentru persoanele mentionate la art.1 lit.b) 
cartea de identitate/certificat de naştere, şi  carnetul de elev, vizat pe anul şcolar în curs, 
pentru persoanele mentionate la art.1 lit.c). 
  
Art. 3 Se aprobă accesul gratuit, pe baza de abonament lunar gratuit eliberat de către S.C 
URBIS S.A., pe toate liniile de transport în comun de pe raza Municipiului Baia Mare, 
efectuat cu mijloacele de transport aparţinând SC URBIS S.A., pentru persoanele cu vârstă de 
peste 70 ani cu domiciliul în Baia Mare. 
  
Art. 4 Eliberarea abonamentelor de călătorie lunare gratuite pentru persoanele prevăzute la 
art.3 se va face pe baza cărţii de identitate. 
  
Art. 5 Beneficiază de transport gratuit, pe baza legitimaţiei pentru transportul urban cu 
mijloace de transport în comun eliberată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Maramureş, precum şi pe baza adeverinţei trimestriale emise de Serviciul Public 
Asistenţă Socială, pentru toate liniile de transport în comun de pe raza Municipiului Baia 
Mare, efectuat cu mijloacele de transport aparţinând SC URBIS S.A., următorii : 
- persoanele cu handicap grav şi accentuat, 
- însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora; 
- însoţitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenţa acestora; 
- însoţitorii aciuiţilor cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestora, 
- asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav; 
- asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat 
  
     Art. 6 (1)  Beneficiază de transport gratuit, pe bază de documente justificative de încadrare 
într-o categorie socială, următorii : 
- veteranii de război, văduvele de război, 
- persoanele persecutate din motive politice, de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 
1945, precum şi cele deportate în străinătate, ori constituite în prizonieri, prevăzute de 
Decretul - Lege nr. 118/1990, art.1 ; 
- luptătorii pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989; 
- urmaşii eroilor martiri, prevăzuţi în Legea  nr. 341/2004; 
- însoţitorii pensionarilor de invaliditate de gradul I sau al marilor mutilaţi; 
- persoanele persecutate din motive etnice de către regimurile instaurate în România cu 
începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, prevăzute de O.G. nr. 105/1999.  
 
(2)  Facilitatea se aplică persoanelor menţionate la alineat (1), cu domiciliul în Baia Mare, 
pentru toate liniile de transport în comun de pe raza Municipiului Baia Mare, efectuat cu 
mijloacele de transport aparţinând SC URBIS S.A. 



 Art. 7 În vederea decontării abonamentelor lunare pentru acordarea  facilităţilor la transportul 
local în comun, SC URBIS S.A.  va întocmi  facturi către municipiul Baia Mare prin Serviciul 
public Asistenţă Socială , în baza listelor nominale lunare, iar pentru persoanele prevăzute la 
art.5 din prezenta, în baza listei „ Tabel nominal cu legitimaţiile de transport urban de 
suprafaţă valabile pe luna în curs ”, emise de către Direcţia Generala de Asistenţa Socială şi 
Protecţia Copilului Maramureş, şi confirmată de către Serviciul Public Asistenta Sociala  Baia 
Mare. 
  
Art. 8 Persoanelor care beneficiază, potrivit altor acte normative în vigoare, de facilităţi la 
transportul în comun, li se aplică dispoziţiile  actelor normative respective. 
  
Art. 9 Contravaloarea facilităţilor menţionate în prezenta hotărâre se aplică şi se decontează 
din bugetul local al Municipiului Baia Mare, prin Serviciul public Asistenţă Socială, la tarifele 
pentru transportul public local de călători pe raza Municipiului Baia Mare potrivit Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Baia Mare aflată în vigoare, astfel: 
pentru facilităţile prevazute la art. 1 şi  3 decontarea se va face la tarifele aferente tipului de 
abonament solicitat :interior oraş sau interior oraş + Firiza. 
pentru facilităţile menţionate la art. 5, 6 si 8 decontarea se va face la tariful unui abonament pe 
raza oraşului. 
  
Art. 10 Prevederile prezentei hotărâri intră in vigoare la data de 1 februarie 2012. 
  
Art. 11 La data intrării în vigoare a prezentei, își încetează valabilitatea H.C.L. nr 87/2006, 
H.C.L. nr.564/2006, H.C.L. nr. 690/2007,  H.C.L. nr. 636/2008, H.C.L. nr. 324/2009,  H.C.L. 
nr.163/2010, H.C.L. nr. 348/2010, şi H.C.L. nr. 192/2011. 
  
Art. 12   Cu  ducere  la  îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se  încredinţează S.C. 
URBIS S.A şi Serviciul Public Asistenţă Socială.  
  
                 Art. 13   Prezenta  hotărâre  se  comunică  la :    
-  Primarul  Municipiului  Baia  Mare ; 
-  Instituţia Prefectului -  Judeţul  Maramureş ; 
-  Serviciul Public Asistenţă Socială ; 
-  Direcţia  Economică ; 
-  Direcţia Investiţii şi Servicii Publice; 
-  SC URBIS S.A. 
-  Direcţia Generala de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Maramureş, 
-  Compartimentul   Pregătire  si  Elaborare  Documente ;  
-  Mass media locală 
 
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                            CONTRASEMNAT  
            ŞTEF RADU                                                                                   SECRETAR 
                                                                                                                  RODICA BRAD    
                                                                                                                    
Total consilieri 23 
Prezenţi 21 
Pentru 21 
Impotrivă - 
Abţineri - 
 



 

  

                  

 

                                            H O T Ă R Â R E A  NR.53/2012 

 Privind modificarea H.C.L nr. 6/2012 privind  acordarea de facilităţi la transportul local 

prin curse regulate,efectuat cu mijloacele de transport aparţinând SC URBIS  S.A.,  anumitor 

categorii de persoane domiciliate în municipiul  Baia Mare 

 

  

Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, întrunit în şedinţă ordinară, joi 23 februarie 2012 

 

 

Examinând: 

-proiectul de hotărâre iniţiat de primarul Municipiului Baia Mare  

-raportul de specialitate  nr.103/2012   promovat  de  Direcţia  Investiţii şi Servicii  Publice,  care  

propune  Consiliului Local al Municipiului Baia Mare ,modificarea H.C.L nr. 6/2012 privind 

acordarea de facilităţi la transportul local prin curse regulate, efectuat cu mijloacele de transport 

aparţinând SC URBIS S.A., anumitor categorii de persoane domiciliate în municipiul  Baia Mare, 

                                                      

Având  în  vedere: 

- prevederile art. 17 , alin. 1 lit. o  şi alin. 2 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport 

public local, cu modificările si completările ulterioare; 

 -dispoziţiile art.14 din Legea nr 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile H.C.L nr. 6/2012 privind acordarea de facilităţi la transportul local prin curse 

regulate, efectuat cu mijloacele de transport aparţinând SC URBIS S.A., anumitor categorii de 

persoane domiciliate în municipiul Baia Mare, începând cu 1 februarie 2012.  

- prevederile Legii nr 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, art.6 

alin.9 ; 

- Raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare; 

             Avizul Secretarului Municipiului Baia Mare 

             În temeiul prevederilor art.10,  art. 36 alin.2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2,  şi art. 115, alin. 1 

lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu completările şi 

modificările ulterioare; 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. I .Se modifică art. 7 din H.C.L  nr.6/2012 după cum urmează: 

 

“Art. 7. În vederea decontării abonamentelor lunare pentru acordarea facilităţilor la transportul 

local în comun, SC URBIS  S.A.  va întocmi  facturi către:  

- unităţile şcolare de pe raza municipiului Baia Mare, pentru elevi; 

- Serviciu Public Asistenţă Socială  pentru restul categoriilor de beneficiari ale 

prevederilor H.C.L 6/2012, în baza listelor nominale lunare, întocmite de către SPAS ca 

urmare a eliberării adeverinţelor privind transportul în comun.” 

 

 

 

 

R O M Â N I A 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI BAIA MARE 

 
STR GHEORGHE ŞINCAI 37, 430311 BAIA MARE, ROMÂNIA,  

tel. +40-262-213824, fax: +40-262-213261, +40-262-212332,  
www.baiamarecity.ro, e-mail: primar@baiamarecity.ro 

 

  

 

http://www.baiamarecity.ro/


 

Art. II .Se modifică art. 9 din H.C.L nr. 6/2012 după cum urmează: 

 

“Art. 9 Contravaloarea facilităţilor menţionate în prezenta hotărâre se aplică şi se decontează 

din bugetul local al Municipiului Baia Mare, prin unităţile prevăzute la art. 7, la tarifele pentru 

transportul public local de călători pe raza Municipiului Baia Mare potrivit Hotărârii 

Consililului Local al Municipiului Baia Mare aflată în vigoare, astfel: 

 

A) pentru facilităţile prevăzute la art. 1 si  3 decontarea se va face la tarifele aferente tipului 

de abonament solicitat -interior oraş  sau interior oraş + Firiza- 

 

B) pentru facilităţile menţionate la art. 5, 6 şi 8 decontarea se va face la tariful unui 

abonament pe raza oraşului. “   

 

Art. III .După art. 9 din H.C.L nr. 6/2012 se introduce art. 9
1 

 cu următorul conţinut:
       

 

  

“Art. 9
1 
Pentru categoriile beneficiare prevăzute la art. 1 lit a) şi b) din H.C.L nr. 6/2012, 

-   pensionari cu domiciliul în Baia Mare respectiv persoanele cu vârsta cuprinsă între 60 – 70 

ani- se va rectifica în mod corespunzător bugetul Serviciului Public Asistenţă Socială.”  

 

Art. IV. Restul prevederilor din H.C.L nr. 6/2012 rămân neschimbate. 

 

Art. V .Cu  ducere  la  îndeplinire  a prevederilor prezentei hotărâri se  încredinţează S.C. URBIS 

S.A şi Serviciul Public Asistenţă Socială, Direcţia de Învăţământ şi Sănătate şi Unităţile Şcolare.   

     

 Art. VI  . Prezenta  hotărâre  se  comunică  la :     

-  Primarul  Municipiului  Baia  Mare ; 

-  Instituţia Prefectului -  Judeţul  Maramureş ; 

-  Serviciul Public Asistenţă Socială ; 

-  Unităţile Şcolare; 

-  Direcţia de Învăţămînt şi Sănătate; 

-  Direcţia  Economică ; 

-  Direcţia Investiţii şi Servicii Publice; 

-  SC URBIS SA ; 

-  Compartimentul   Pregătire  şi  Elaborare  Documente ;   

 

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNAT   

VIDA  NOEMI                                                                 SECRETAR 

                                                             RODICA BRAD     

 

   

 

 

        

Total consilieri 23 

Prezenţi 20 

Pentru 20 

Impotrivă - 

Abţineri - 

 



                                                                             

 



 

 

                               H O T Ă R Â R E A  NR.23 /2013 

Privind modificarea HCL nr.  6/2012 privind acordarea de facilităţi la transportul local prin curse 

regulate,  efectuat cu mijloacele de transport aparţinând SC URBIS S.A.,  anumitor categorii de 

persoane domiciliate în municipiul  Baia Mare  

 

Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, întrunit în şedinţă ordinară,  joi  31 ianuarie  2013        

 

 

Examinând: 

-proiectul de hotărâre iniţiat de primarul Municipiului Baia Mare; 

-raportul de specialitate  nr.4/2013   promovat  de  Serviciul Public Asistenţă Socială,  care  supune analizei 

Consiliului Local modificarea HCL nr.6/2012 privind acordarea de facilităţi la transportul local prin curse 

regulate, anumitor categorii de persoane domiciliate în municipiul  Baia Mare; 

 

 

   

Având  în  vedere: 

 - prevederile art. 17 , alin. 1 lit. o  şi alin. 2 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public 

local, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - dispoziţiile art.14 din Legea nr 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările 

ulterioare; 

- prevederile HCL nr.  6/2012 privind acordarea de facilităţi la transportul local prin curse regulate, 

anumitor categorii de persoane domiciliate în municipiul  Baia Mare începând cu 01.02.2012 

- Legea 17/2000 privind persoanele vârstnice, republicată; 

-prevederile Legii nr 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, art.6 alin.9 ; 

- Raportul  comisiei  de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare; 

              Avizul Secretarului Municipiului Baia Mare 

              În temeiul prevederilor   art. 36 alin.2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2,  şi art. 115, alin. 1 lit. b din Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. I  Se  modifică art  2  din H.C.L  nr. 6/2012 după cum urmează: 
 

« Art. 2 Eliberarea abonamentelor de călătorie lunare cu tarif redus se va face de către SC URBIS SA, 

pe baza urmatoarelor acte: 

 

a) carte de identitate  şi adeverinţă lunară emisă de Serviciul Public Asistenţă Socială prin Centrul  

de Zi CASPEV situat pe str. Săsarului nr. 3 sau prin alte Centre din structura SPAS pentru 

persoanele menţionate  la art 1 lit.a); 

b) cuponul de pensie, cartea  de identitate şi adeverinţă lunară emisă de Serviciul Public Asistenţă 

Socială prin Centrul de Zi CASPEV situat pe str. Săsarului nr. 3 sau prin alte Centre din 

structura SPAS,  pentru persoanele mentionate la art.1 lit.b) 

c) cartea de identitate/certificat de naştere, şi  carnetul de elev, vizat pe anul şcolar în curs, pentru 

persoanele menţionate la art.1 lit.c)” 

 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A 

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI BAIA MARE 
STR GHEORGHE ŞINCAI 37, 430311 BAIA MARE, ROMÂNIA,  

tel. +40-262-213824, fax: +40-262-213261, +40-262-212332,  

www.baiamare.ro, e-mail: primar@baiamare.ro 

 

  

 

http://www.baiamare.ro/


 

 

 

Art. II  Se  modifică art  4  din HCL 6/2012 după cum urmează: 

 

“Art. 4  Eliberarea abonamentelor de călătorie lunare gratuite pentru persoanele prevăzute la art. 3,  se 

va face pe baza cărţii de identitate şi a adeverinţei emise lunar de Serviciul Public Asistenţă Socială prin 

Centrul  de Zi CASPEV situat pe str. Săsarului nr. 3 sau prin alte Centre din structura SPAS.” 

 

Art. III După art. 4 din HCL 6/2012 se introduce art. 4
1 

 cu următorul conţinut: 

 

„Art. 4
1 

 Adeverinţele pentru eliberarea abonamentelor de transport în comun, se vor emite persoanelor 

vârstnice, de către SPAS prin Centrul de Zi  CASPEV situat pe str. Săsarului nr. 3 sau prin alte Centre 

din structura SPAS,  până în ultima zi lucrătoare a lunii în curs pentru luna următoare.” 

 

 

Art. IV. Restul prevederilor din HCL  nr. 6/2012 rămân nemodificate.  

 

Art. V .Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 01 februarie 2013. 

 

Art. VI .Cu  ducere  la  îndeplinire  a prevederilor prezentei hotărâri  se  încredinţează S.C. URBIS S.A şi 

Serviciul Public Asistenţă Socială.   

     

 Art. VII.  Prezenta  hotărâre  se  comunică  la :     

-  Primarul  Municipiului  Baia  Mare ; 

-  Instituţia Prefectului -  Judeţul  Maramureş ; 

-  Serviciul Public Asistenţă Socială ; 

-  Direcţia  Economică ; 

-  Direcţia Investiţii şi Servicii Publice; 

-  SC URBIS SA 

-  Compartimentul   Pregătire  si  Elaborare  Documente ;  

-  Mass media locală 

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNAT   

    GHINEA LAURA                                                     SECRETAR 

                             BRAD  RODICA                                                      

 

   

 

 

 

        

 
                                                                             

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 19 

Pentru 19 

Impotrivă - 

Abţineri - 



 

 

                               H O T Ă R Â R E A  NR.58/2013 

Privind modificarea H.C.L.nr. 6/2012 privind acordarea de facilităţi la transportul local prin curse 

regulate,  efectuat cu mijloacele de transport aparţinând SC „Urbis” S.A.,  anumitor categorii de persoane 

domiciliate în Municipiul  Baia Mare  

 

 

Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, întrunit în şedinţă ordinară , luni 25 februarie 2013        

 

 

Examinând: 

-proiectul de hotărâre iniţiat de primarul Municipiului Baia Mare; 

 -raportul de specialitate  nr.77/2013  promovat  de  Serviciul Public Asistenţă Socială,  care  supune 

analizei Consiliului Local modificarea H.C.L.nr. 6/2012 privind acordarea de facilităţi la transportul local 

prin curse regulate, anumitor categorii de persoane domiciliate în Municipiul  Baia Mare; 

 

Având  în  vedere: 

- prevederile art.17 alin. 1 lit. o  şi alin. 2 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public 

local, cu modificările si completările ulterioare; 

  - dispoziţiile art.14 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare; 

- prevederile H.C.L.nr.6/2012 privind acordarea de facilităţi la transportul local prin curse regulate, 

anumitor categorii de persoane domiciliate în Municipiul  Baia Mare începând cu 01.02.2012 

-  H.C.L.nr.23/2013 privind modificarea H.C.L.nr.6/2012 privind acordarea de facilităţi la transportul 

local prin curse regulate, anumitor categorii de persoane domiciliate în Municipiul  Baia Mare începând cu 

01.02.2012; 

- Legea nr.17/2000 privind persoanele vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, art.6 alin.9 ; 

- Avizul  favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare, dat în plenul 

şedinţei; 

  - Avizul Secretarului Municipiului Baia Mare ; 

  În temeiul prevederilor art.10,  art. 36 alin.2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2,  şi art. 115, alin. 1 lit. b din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. I  Se  modifică art. 2 din H.C.L.nr. 6/2012 după cum urmează: 

 

„Art. 2 Eliberarea abonamentelor de călătorie lunare cu tarif redus se va face de către S.C.” Urbis” 

S.A., pe baza urmatoarelor acte: 

 

a) carte de identitate  şi adeverinţă semestrială emisă de Serviciul Public Asistenţă Socială prin 

Centrul C.A.S.P.E.V. situat pe str. Săsarului nr. 3 sau prin alte Centre din structura S.P.A.S. 

pentru persoanele menţionate  la art 1 lit.a); 

b) cuponul de pensie, cartea de identitate şi adeverinţă semestrială emisă de Serviciul Public 

Asistenţă Socială prin Centrul C.A.S.P.E.V. situat pe str. Săsarului nr. 3 sau prin alte Centre din 

structura S.P.A.S.,  pentru persoanele mentionate la art.1 lit.b) 

c) cartea de identitate/certificat de naştere, şi  carnetul de elev, vizat pe anul şcolar in curs, pentru 

persoanele mentionate la art.1 lit.c)” 

 

 

 

R O M Â N I A 

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI BAIA MARE 
STR GHEORGHE ŞINCAI 37, 430311 BAIA MARE, ROMÂNIA,  

tel. +40-262-213824, fax: +40-262-213261, +40-262-212332,  

www.baiamare.ro, e-mail: primar@baiamare.ro 

 

  

 

http://www.baiamare.ro/


 

Art. II  Se  modifică art.  4  din H.C.L.nr.6/2012 după cum urmează: 

 

“Art. 4  Eliberarea abonamentelor de călătorie lunare gratuite pentru persoanele prevăzute la art. 3,  

se va face pe baza cărţii de identitate şi a adeverinţei emisă semestrial de Serviciul Public Asistenţă 

Socială prin Centrul C.A.S.P.E.V. situat pe str. Săsarului nr. 3 sau prin alte Centre din structura 

S.P.A.S.” 

 

Art. III  După art. 4 din H.C.L.nr.6/2012 se introduce art. 4
1 

 cu următorul conţinut: 

 

„Art. 4
1 
Adeverinţele pentru eliberarea abonamentelor de transport în comun, se vor emite semestrial 

persoanelor vârstnice, de către S.P.A.S. prin centrul C.A.S.P.E.V. situat pe str. Săsarului nr.3 sau prin 

alte Centre din structura S.P.A.S.” 

  

Art. IV Se revocă în totalitate prevederile H.C.L.nr. 23/2013.  

 

Art. V Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 01 martie 2013. 

 

Art. VI Cu  ducere  la  îndeplinire  se  încredinţează S.C.„URBIS” S.A şi Serviciul Public Asistenţă 

Socială.   

     

    Art. VII  Prezenta  hotărâre  se  comunică  la :     

Primarul  Municipiului  Baia  Mare ; 

Instituţia Prefectului -  Judeţul  Maramureş ; 

Serviciul Public Asistenţă Socială ; 

Direcţia  Economică ; 

Direcţia Investiţii şi Servicii Publice; 

S.C. „Urbis” S.A. 

Compartimentul  Pregătire  Elaborare  Documente .   

 

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNAT   

        GRUMAZ  DAN                                    SECRETAR 

                                     BRAD  RODICA                                                      

 

   

 

 

 

        

 

                                                                             

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 21 

Pentru 21 

Impotrivă - 

Abţineri - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5 ex. / M.I / 10.01.2014  

 

Str. Gheorghe Şincai 37 

430311, Baia Mare, România 

Telefon: +40 262 213 824 

Fax: +40 262 212 332 

www.baiamare.ro 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 427/2013 

Privind acordarea de facilităţi la transportul local prin curse regulate,  efectuat cu mijloacele de 

transport aparţinând S.C. URBIS S.A., studenţilor cu domiciliul în Municipiul Baia Mare, care sunt 

înscrişi la instituţiile de învăţământ superior din Municipiul Baia Mare 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ, LUNI 

30 DECEMBRIE  2013        

 

Examinând: 

• proiectul de hotărâre iniţiat de primarul Municipiului Baia Mare  

• raportul de specialitate nr.610/2013  promovat  de  Direcţia  Dezvoltare Publică, Serviciul  

Monitorizare Utilităţi Publice, prin care se propune acordarea de facilităţi la transportul 

local prin curse regulate, studenţ ilor cu domiciliul în Municipiul Baia Mare, care sunt 

înscrişi la instituţiile de învăţământ superior din Municipiul Baia Mare ; 

  

În temeiul prevederilor: 

• art.1 alin. 6 lit. e), art. 17 alin. 2, art. 42 alin. 2 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de 

transport public local, cu modificările si completările ulterioare;  

• art. 43 alin. 2 lit. d) din Legea  nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţ i publice, 

republicată,  

• art.14 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare; 

• art. 205 alin. 2  din  Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu  modificările şi 

completările ulterioare; 

• Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;   

 

Având în vedere: 

• avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare; 

• avizul secretarului Municipiului Baia Mare; 

• art.10,  art. 36 alin. 2, lit. d), alin. 6, lit. a), pct. 2,  şi art. 115, alin. 1 lit. b) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu completările şi modificările 

ulterioare; 

  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se  aprobă reducerea cu 50% a tarifului la abonamentele lunare pentru transportul în 

comun de pe raza Municipiului Baia Mare, efectuat cu mijloacele de transport aparţinând 

S.C. URBIS  S.A., pentru    studenţii   cu domiciliul în Municipiul Baia Mare  care sunt 

înscrişi la instituţiile de învăţământ superior din Municipiul Baia Mare . 

 



2 

 

 

 

  1 ex. / M.I. / 10.01.2014  

Art. 2 Acoperirea influenţelor financiare rezultate din reducerea de tarif acordată potrivit 

prevederilor art.1 din prezenta,  studenţilor cu domiciliul în Baia Mare, care sunt înscrişi la 

instituţiile de învăţământ superior din Municipiul Baia Mare, se asigură din bugetul local al 

Municipiului Baia Mare, până la nivelul tarifelor de vânzare către populaţie a 

abonamentelor lunare.  

Art. 3 Eliberarea abonamentelor de călătorie lunare cu tarif redus se va face de către    S.C. 

URBIS S.A., pe baza cărţii de identitate şi a carnetului de student, vizat pe anul 

universitar în curs. 

Art. 4 În vederea decontării abonamentelor lunare pentru acordarea acestor facilităţi la 

transportul local în comun, S.C. URBIS S.A.  va întocmi  facturi către Municipiul Baia 

Mare, prin Serviciul Public Asistenţă Socială, în baza listelor nominale lunare cu studenţii 

beneficiari ai facilităţilor. 

Art. 5 Fac excepţie de la prevederile prezentei hotărâri , studenţii  care beneficiază  potrivit altor 

acte normative în vigoare, de facilităţi la transportul în comun. 

Art. 6 Contravaloarea facilităţilor menţionate la art.1 din  prezenta ,  se aplică şi se decontează 

din bugetul local al Municipiului Baia Mare, la tarifele la transportul public local de călători 

de pe raza Municipiului Baia Mare potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Baia 

Mare aflată în vigoare, astfel încât,  decontarea se va face la tarifele aferente tipului de 

abonament solicitat :interior oraş sau interior oraş + Firiza. 

Art. 7 Cu  ducerea  la  îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se  încredinţează S.C. 

URBIS S.A ,Direcţia economică şi  Serviciul Public Asistenţă Socială.         

Art. 8  Prezenta  hotărâre  se  comunică  la :     

• Primarul  Municipiului  Baia  Mare ; 

• Instituţia Prefectului -  Judeţul  Maramureş ; 

• Serviciul Public Asistenţă Socială ; 

• Direcţia  Economică ; 

• Direcţia Dezvoltare Publică, S.M.U.P.; 

• S.C. URBIS S.A., 

• Compartimentul   Pregătire  si  Elaborare  Documente  ;  

• Mass-media locală  

 

                                                                               . 

                                                                                                                                                                                      

      Pîrvu Ionuţ                                                                 Contrasemnat                                            

      Preşedinte de şedinţă                                                 Todoran Aurica   

                                                                                         Secretar                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 21 

Pentru 21 

Impotrivă - 

Abţineri - 
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  1 ex. / M.I. / 10.01.2014  

 

 

 

 

 

  

 

 



      Asociația de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> 

  Str. Gheorghe Șincai, nr.37, CP 430311, Municipiul Baia Mare 

   Tel:+40 362 421 936, Fax:+40 362 421 937 

   www.zmbm.ro ,  info@zmbm.ro 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 16/29.06.2017 

privind modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de călători 

de pe raza teritorială a Zonei Metropolitane Baia Mare începând cu data de 1 iulie 2017 

 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare> a 

membrilor implicați în serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, întrunită în 

ședință extraordinară în data de 29 iunie 2017 

 

Văzând: 

- proiectul de hotărâre nr. 16/27.06.2017 privind modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de 

transport public local de călători de pe raza teritorială a Zonei Metropolitane Baia Mare începând cu 

data de 1 iulie 2017, inițiat de Administratorul delegat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

<Zona Metropolitană Baia Mare>; 

- raportul de specialitate nr. 16/27.06.2017 promovat de Compartimentul de Transport Local din 

cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>; 

- Adresa și Memoriul justificativ nr. 3972/09.05.2017, întocmite de S.C. URBIS S.A. pentru 

modificarea tarifelor percepute pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane de pe 

raza Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia Mare>, începând cu data de 

1 iunie 2017, însoțit de fișele de fundamentare și lista cu tarifele în vigoare și tarifele solicitate inclusiv 

TVA; 

- HCL Săcălășeni nr. 54/17.06.2017 privind modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de 

transport public local de călători de pe raza Comunei Săcălășeni și traseul Săcălășeni – Baia Mare 

începând cu data de 1 iunie 2017; 

- HCL Dumbrăvița nr. 17/25.05.2017 privind modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de 

transport public local de călători de pe raza Comunei Dumbrăvița și traseul Dumbrăvița – Baia Mare 

începând cu data de 1 iunie 2017; 

- HCL Groși  nr. 36/29.05.2017 privind modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport 

public local de călători de pe raza Comunei Groși și traseul Groși – Baia Mare începând cu data de 1 

iunie 2017; 

- Adresa A.D.I. <Zona Metropolitană Baia Mare> nr. 2198/17.05.2017, prin care s-a solicitat 

Primarului Orașului Baia Sprie inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de 

călătorie pentru serviciul de transport public local de călători de pe raza Orașului Baia Sprie și traseul 

Baia Sprie – Baia Mare începând cu data de 1 iunie 2017 

- Adresa A.D.I. <Zona Metropolitană Baia Mare> nr. 2199/17.05.2017, prin care s-a solicitat 

Primarului Orașului Tăuții Măgherăuș inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor 

de călătorie pentru serviciul de transport public local de călători de pe raza Orașului Tăuții Măgherăuș 

și traseul Tăuții Măgherăuș – Baia Mare începând cu data de 1 iunie 2017 

- Adresa A.D.I. <Zona Metropolitană Baia Mare> nr. 2200/17.05.2017, prin care s-a solicitat 

Primarului Comunei Recea inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de călătorie 

pentru serviciul de transport public local de călători de pe raza Comunei Recea și traseul Recea – Baia 

Mare începând cu data de 1 iunie 2017 

http://www.zmbm.ro/
mailto:info@zmbm.ro


- Adresa Primăriei Orașului Baia Sprie nr. 4266/29.06.2017, prin care ni se comunică faptul că 

proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public 

local de pe raza Orașului Baia Sprie și traseul Baia Sprie – Baia Mare, începând cu 1 iulie 2017, a 

figurat pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 29 iunie 2017, fiind supus la vot nu a întrunit 

numărul de voturi necesar adoptării hotărârii, prin urmare hotărârea nu a fost adoptată; 

- Adresa SC URBIS SA nr. 5599/29.06.2017, prin care ni se comunică situația financiară privind 

transportul public local de călători din zona metropolitană, din care rezultă faptul că diferența dintre 

veniturile și cheltuielile lunare aferente activității de transport public este pozitivă doar pentru Orașul 

Baia Sprie, iar pentru UAT-urile Tăuții Măgherăuș, Recea, Groși, Dumbrăvița și Săcălășeni este 

negativă, situația cumulată totală fiind în continuare negativă; 

 

Având în vedere: 

- faptul că ședința extraordinară a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

<Zona Metropolitană Baia Mare> a fost convocată prin convocatorul nr. 2284 din 28.06.2017, pentru 

data de 29 iunie 2017, ora 15,00, dar din cauza neîntrunirii cvorumului necesar potrivit Statutului 

Asociației, respectiv prezența tuturor membrilor, ședința Adunării Generale a avut loc în data de 29 

iunie 2017, la ora 16,00, fiind reconvocată prin același convocator de ședință, iar la reconvocare 

Adunarea Generală este valabil întrunită indiferent de numărul de asociați implicați prezenți; 

- Hotărârea Adunării Generale a A.D.I. <Zona Metropolitană Baia Mare> nr. 13/28.12.2016 privind 

introducerea biletelor temporale în Municipiul Baia Mare și Orașul Baia Sprie, introducerea biletelor 

temporale și a abonamentelor în interiorul Comunei Coaș, precum și ajustarea tarifelor de călătorie 

pentru serviciul de transport public local de călători de pe raza teritorială a ZONEI 

METROPOLITANE BAIA MARE începând cu data de 1 ianuarie 2017; 

- Art. 14, art. 34 și art. 34¹ din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local 

de persoane prin curse regulate nr. 704/2013, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

<Zona Metropolitană Baia Mare>, în numele și pe seama UAT-urilor membre și S.C. URBIS S.A.; 

- Art. 29 alin. 1 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia 

Mare>; 

- Art. 10 alin. 8 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Art. 17 alin. 1 lit. m), n) și alin. 2, art. 43 lit. d) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 

local; 

- Art. 12 alin. 3, art. 26 – 28 din Normele cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor 

pentru serviciile de transport public local de persoane aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. 

nr. 272/2007; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, procedură 

îndeplinită de către unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației. 

 

În temeiul: 

- împuternicirii speciale acordate A.D.I. <Zona Metropolitană Baia Mare> de către UAT-urile membre 

prin HCL Baia Mare nr. 311/2012, HCL Baia Sprie nr. 107/2012, HCL Tăuții Măgherăuş nr. 98/2012, 

HCL Dumbrăvița nr. 24/2012, HCL Groși nr. 29/2012, HCL Recea nr. 36/2012 și HCL Săcălășeni nr. 

48/2012 să exercite în numele și pe seama acestora atribuțiile referitoare la prestarea serviciului de 

transport public local de persoane prin curse regulate, 



Pentru asigurarea sustenabilității sistemului de transport public local de călători prin curse regulate în 

Zona Metropolitană Baia Mare, 

În conformitate cu prevederile art. 28 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona 

Metropolitană Baia Mare> 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art.1 Se aprobă modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de călători 

de pe raza teritorială a Zonei Metropolitane Baia Mare începând cu data de 1 iulie 2017, conform 

Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Tarifele pentru biletele și abonamentele de călătorie conțin TVA de 19%. 

Art.3 Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, se modifică corespunzător 

Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <Zona Metropolitană Baia 

Mare> nr. 13/28.12.2016, precum și orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri. 

Art.4 Se aprobă Actul adițional nr. 10 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului nr. 704/2013, cu 

modificările și completările ulterioare, prin care se modifică anexa nr. 7 la contract (Tarifele), 

începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, conform Anexei nr. 2 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5 Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se va face de către: 

- A.D.I. <Zona Metropolitană Baia Mare>; 

- S.C. URBIS S.A. 

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Municipiul Baia Mare; 

- Orașul Baia Sprie; 

- Orașul Tăuții Măgherăuş; 

- Comuna Recea; 

- Comuna Groși; 

- Comuna Dumbrăvița; 

- Comuna Săcălășeni; 

- S.C. URBIS S.A. 

 

 

Președinte,        Administrator delegat, 

Cătălin CHERECHEȘ      Paul Adrian PECE 

  

 

    

 

Total membri implicați 7 

Prezenți 4 

Pentru 4 

Împotrivă - 

Abțineri - 



Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 16/29.06.2017 

Tarife transport public local de călători din 1 iulie 2017 

- Zona Metropolitană Baia Mare -  
 

1. Tarife transport public local de călători – Tăuții Măgherăuș 

Nr. 

crt. 
I. BILETE VALABILITATE 

Tarif propus lei 

tva 19% inclus 

 Liniile 6, 29, 13   

1.  Bilet Albina Baia Mare – Tăuții Măgherăuș 60 minute 5,5 

2.  Bilet Baia Mare (toate liniile) – Tăuții 

Măgherăuș 

60 minute 5,5 

 Linia 7   

3.  Bilet Albina Baia Mare – Băița (Ulmoasa) 60 minute 6,5 

4.  Bilet Baia Mare (toate liniile) - Băița (Ulmoasa) 60 minute 6,5 

 Linia 6   

5.  Bilet Albina Baia Mare – Bușag 60 minute 6,5 

6.  Bilet Baia Mare (toate liniile) – Bușag 60 minute 6,5 

 Linia 6   

7.  Bilet Albina Baia Mare – Merișor 60 minute 6,5 

8.  Bilet Baia Mare (toate liniile) – Merișor 60 minute 6,5 

 Linia 29   

9.  Bilet Albina Baia Mare – Bozânta Mare 60 minute 6,5 

10.  Bilet Baia Mare (toate liniile) – Bozânta Mare 60 minute 6,5 

 Linia 13   

11.  Bilet Albina Baia Mare – Nistru 60 minute 6,5 

12.  Bilet Baia Mare (toate liniile) – Nistru 60 minute 6,5 

 Liniile 6, 7, 13, 29   

13.  Interior Orașul Tăuții Măgherăuș 30 minute 3 

 Zona Metropolitană Baia Mare   

14.  Bilet pe toate liniile din Zona Metropolitană Baia 

Mare, inclusiv Municipiul Baia Mare 

1 zi 18 

15.  Bilet Suprataxă   50 

Nr. 

crt. 
II. ABONAMENTE 

Tarif propus lei tva 19% inclus 

Abonament 

pentru o lună 

Abonament 

pentru 1/2 lună 

 Liniile 6, 29, 13   

16.  Abonament Albina Baia Mare – Tăuții 

Măgherăuș 
143 86 

17.  Abonament Baia Mare (toate liniile) – Tăuții 

Măgherăuș 
175 105 

 Linia 7   

18.  Abonament Albina Baia Mare – Băița (Ulmoasa) 162 97 

19.  Abonament Baia Mare (toate liniile) - Băița 

(Ulmoasa) 
187 112 

 Linia 6   

20.  Abonament Albina Baia Mare – Bușag 187 112 

21.  Abonament Baia Mare (toate liniile) – Bușag 218 131 

 Linia 6   

22.  Abonament Albina Baia Mare – Merișor 187 112 

23.  Abonament Baia Mare (toate liniile) – Merișor 218 131 



 Linia 29   

24.  Abonament Albina Baia Mare – Bozânta Mare 187 112 

25.  Abonament Baia Mare (toate liniile) – Bozânta 

Mare 
218 131 

 Linia 13   

26.  Abonament Albina Baia Mare – Nistru 187 112 

27.  Abonament Baia Mare (toate liniile) – Nistru 218 131 

 Liniile 6, 7, 13, 29   

28.  Abonament interior Orașul Tăuții Măgherăuș 72 43 

 Zona Metropolitană Baia Mare   

29.  Abonament pe toate liniile din Zona 

Metropolitană Baia Mare, inclusiv Municipiul 

Baia Mare 

230 138 

 

2. Tarife transport public local de călători – Recea 

Nr. 

crt. 
I. BILETE VALABILITATE 

Tarif propus lei 

tva 19% inclus 

 Linia 12   

1.  Bilet Autogară Baia Mare – Recea 60 minute 4,5 

2.  Bilet Baia Mare (toate liniile) – Recea 60 minute 4,5 

 Linia 12   

3.  Bilet Autogară Baia Mare – Lăpușel 60 minute 5,5 

4.  Bilet Baia Mare (toate liniile) – Lăpușel 60 minute 5,5 

 Linia 24   

5.  Bilet Autogară Baia Mare – Mocira 60 minute 4,5 

6.  Bilet Baia Mare (toate liniile) – Mocira 60 minute 4,5 

 Linia 28   

7.  Bilet Autogară Baia Mare – Săsar 60 minute 4,5 

8.  Bilet Baia Mare (toate liniile) – Săsar 60 minute 4,5 

 Linia 27   

9.  Bilet Autogară Baia Mare – Bozânta Mică 60 minute 6,5 

10.  Bilet Baia Mare (toate liniile) – Bozânta Mică 60 minute 6,5 

 Liniile 12, 24, 27, 28   

11.  Bilet interior Comuna Recea 30 minute 3 

 Zona Metropolitană Baia Mare   

12.  Bilet pe toate liniile din Zona Metropolitană Baia 

Mare, inclusiv Municipiul Baia Mare 

1 zi 18 

13.  Bilet Suprataxă   50 

Nr. 

crt. 
II. ABONAMENTE 

Tarif propus lei tva 19% inclus 

Abonament 

pentru o lună 

Abonament 

pentru 1/2 lună 

 Linia 12   

14.  Abonament Autogară Baia Mare - Recea 106 63 

15.  Abonament Baia Mare (toate liniile) – Recea 131 78 

 Linia 12   

16.  Abonament Autogară Baia Mare – Lăpușel 131 78 

17.  Abonament Baia Mare (toate liniile) – Lăpușel 162 97 

 Linia 24   

18.  Abonament Autogară Baia Mare – Mocira 106 63 

19.  Abonament Baia Mare (toate liniile) – Mocira 131 78 

 Linia 28   



20.  Abonament Autogară Baia Mare – Săsar 106 63 

21.  Abonament Baia Mare (toate liniile) – Săsar 131 78 

 Linia 27   

22.  Abonament Autogară Baia Mare – Bozânta Mică 187 112 

23.  Abonament Baia Mare (toate liniile) – Bozânta 

Mică 
218 131 

 Liniile 12, 24, 27, 28   

24.  Abonament interior Comuna Recea 72 43 

 Zona Metropolitană Baia Mare   

25.  Abonament pe toate liniile din Zona 

Metropolitană Baia Mare, inclusiv Municipiul 

Baia Mare 

230 138 

 

3. Tarife transport public local de călători – Groși 

Nr. 

crt. 
I. BILETE VALABILITATE 

Tarif propus lei 

tva 19% inclus 

 Linia 16   

1.  Bilet Piața Izvoare Baia Mare – Groși 60 minute 4,5 

2.  Bilet Baia Mare (toate liniile) – Groși 60 minute 4,5 

 Linia 17   

3.  Bilet Piața Izvoare Baia Mare – Satu Nou de Jos 60 minute 4,5 

4.  Bilet Baia Mare (toate liniile) – Satu Nou de Jos 60 minute 4,5 

 Linia 17   

5.  Bilet Piața Izvoare Baia Mare – Ocoliș 60 minute 4,5 

6.  Bilet Baia Mare (toate liniile) – Ocoliș 60 minute 4,5 

 Liniile 16, 17   

7.  Bilet interior Comuna Groși 30 minute 3 

 Zona Metropolitană Baia Mare   

8.  Bilet pe toate liniile din Zona Metropolitană Baia 

Mare, inclusiv Municipiul Baia Mare 

1 zi 18 

9.  Bilet Suprataxă   50 

Nr. 

crt. 
II. ABONAMENTE 

Tarif propus lei tva 19% inclus 

Abonament 

pentru o lună 

Abonament 

pentru 1/2 lună 

 Linia 16   

10.  Abonament Piața Izvoare Baia Mare – Groși 120 72 

11.  Abonament Baia Mare (toate liniile) – Groși 143 86 

 Linia 17   

12.  Abonament Piața Izvoare Baia Mare – Satu Nou de 

Jos 
125 75 

13.  Abonament Baia Mare (toate liniile) – Satu Nou de 

Jos 
150 90 

 Linia 17   

14.  Abonament Piața Izvoare Baia Mare – Ocoliș 125 75 

15.  Abonament Baia Mare (toate liniile) – Ocoliș 150 90 

 Liniile 16, 17   

16.  Abonament interior Comuna Groși 72 43 

 Zona Metropolitană Baia Mare   

17.  Abonament pe toate liniile din Zona Metropolitană 

Baia Mare, inclusiv Municipiul Baia Mare 
230 138 

 



4. Tarife transport public local de călători – Dumbrăvița 

Nr. 

crt. 
I. BILETE VALABILITATE 

Tarif propus lei 

tva 19% inclus 

 Linia 22   

1.  Bilet Piața Izvoare Baia Mare – Dumbrăvița 60 minute 6,5 

2.  Bilet Baia Mare (toate liniile) – Dumbrăvița 60 minute 6,5 

 Linia 22   

3.  Bilet Piața Izvoare Baia Mare – Rus 60 minute 6,5 

4.  Bilet Baia Mare (toate liniile) – Rus 60 minute 6,5 

 Linia 22   

5.  Bilet Piața Izvoare Baia Mare – Unguraș 60 minute 6,5 

6.  Bilet Baia Mare (toate liniile) – Unguraș 60 minute 6,5 

 Linia 22   

7.  Bilet Piața Izvoare Baia Mare – Șindrești 60 minute 6,5 

8.  Bilet Baia Mare (toate liniile) – Șindrești 60 minute 6,5 

 Linia 26   

9.  Bilet Piața Izvoare Baia Mare – Chechiș 60 minute 6,5 

10.  Bilet Baia Mare (toate liniile) – Chechiș 60 minute 6,5 

 Liniile 22, 26   

11.  Bilet interior Comuna Dumbrăvița 30 minute 3 

 Zona Metropolitană Baia Mare 

12.  Bilet pe toate liniile din Zona Metropolitană Baia 

Mare, inclusiv Municipiul Baia Mare 

1 zi 18 

13.  Bilet Suprataxă   50 

Nr. 

crt. 
II. ABONAMENTE 

Tarif propus lei tva 19% inclus 

Abonament pentru 

o lună 

Abonament pentru 

1/2 lună 

 Linia 22   

14.  Abonament Piața Izvoare Baia Mare – 

Dumbrăvița 
187 112 

15.  Abonament Baia Mare (toate liniile) – 

Dumbrăvița 
218 131 

 Linia 22   

16.  Abonament Piața Izvoare Baia Mare – Rus 187 112 

17.  Abonament Baia Mare (toate liniile) – Rus 218 131 

 Linia 22   

18.  Abonament Piața Izvoare Baia Mare – Unguraș 187 112 

19.  Abonament Baia Mare (toate liniile) – Unguraș 218 131 

 Linia 22   

20.  Abonament Piața Izvoare Baia Mare – Șindrești 187 112 

21.  Abonament Baia Mare (toate liniile) – Șindrești 218 131 

 Linia 26   

22.  Abonament Piața Izvoare Baia Mare – Chechiș 187 112 

23.  Abonament Baia Mare (toate liniile) – Chechiș 218 131 

 Liniile 22, 26   

24.  Abonament interior Comuna Dumbrăvița 72 43 

 Zona Metropolitană Baia Mare 

25.  Abonament pe toate liniile din Zona 

Metropolitană Baia Mare, inclusiv Municipiul 

Baia Mare 

230 138 

 



5. Tarife transport public local de călători – Săcălășeni 

Nr. 

crt. 
I. BILETE 

VALABILITAT

E 

Tarif propus lei 

tva 19% inclus 

 Linia 23   

1.  Bilet Piața Izvoare Baia Mare – Săcălășeni 60 minute 6,5 

2.  Bilet Baia Mare (toate liniile) – Săcălășeni 60 minute 6,5 

 Linia 23   

3.  Bilet Piața Izvoare Baia Mare – Culcea 60 minute 6,5 

4.  Bilet Baia Mare (toate liniile) – Culcea 60 minute 6,5 

 Linia 23   

5.  Bilet Piața Izvoare Baia Mare – Coruia 60 minute 6,5 

6.  Bilet Baia Mare (toate liniile) – Coruia 60 minute 6,5 

 Linia 23   

7.  Bilet interior Comuna Săcălășeni 30 minute 3 

 Zona Metropolitană Baia Mare   

8.  Bilet pe toate liniile din Zona Metropolitană Baia 

Mare, inclusiv Municipiul Baia Mare 

1 zi 18 

9.  Bilet Suprataxă   50 

Nr. 

crt. 
II. ABONAMENTE 

Tarif propus lei tva 19% inclus 

Abonament 

pentru o lună 

Abonament 

pentru 1/2 lună 

 Linia 23   

10.  Abonament Piața Izvoare Baia Mare – 

Săcălășeni 
187 112 

11.  Abonament Baia Mare (toate liniile) – Săcălășeni 218 131 

 Linia 23   

12.  Abonament Piața Izvoare Baia Mare – Culcea 187 112 

13.  Abonament Baia Mare (toate liniile) – Culcea 218 131 

 Linia 23   

14.  Abonament Piața Izvoare Baia Mare – Coruia 187 112 

15.  Abonament Baia Mare (toate liniile) – Coruia 218 131 

 Linia 23   

16.  Abonament interior Comuna Săcălășeni 72 43 

 Zona Metropolitană Baia Mare   

17.  Abonament pe toate liniile din Zona 

Metropolitană Baia Mare, inclusiv Municipiul 

Baia Mare 

230 138 

 

6. Tarife transport public local de călători – Zona Metropolitană Baia Mare 

Nr. 

crt. 
I. BILETE 

VALABILITAT

E 

Tarif propus lei 

tva 19% inclus 

 Zona Metropolitană Baia Mare   

1.  Bilet pe toate liniile din Zona Metropolitană Baia 

Mare, inclusiv Municipiul Baia Mare 

1 zi 18 

2.  Bilet Baia Mare - UAT-urile din Zona 

Metropolitană (pt. deținătorii de abonamente 

valabile în Municipiul Baia Mare) 

60 minute 3 

Nr. 

crt. 
II. ABONAMENTE 

Tarif propus lei tva 19% inclus 

Abonament 

pentru o lună 

Abonament 

pentru 1/2 lună 

 Zona Metropolitană Baia Mare   



3.  Abonament pe toate liniile din Zona 

Metropolitană Baia Mare, inclusiv Municipiul 

Baia Mare 

230 138 

 

7. Amendă de la 100 lei la 500 lei pentru persoanele fizice care călătoresc cu mijloacele de transport 

public de persoane fără titlu de călătorie valabil sau refuză să prezinte organelor de control titlul 

respectiv de călătorie, care au un comportament necivilizat sau care aduc prejudicii mijloacelor de 

transport, conform prevederilor Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

 

Președinte,        Administrator delegat, 

Cătălin CHERECHEȘ      Paul Adrian PECE 

 



Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 16/29.06.2017 

 

*** 

Act adițional nr. 10/……….. 

 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse 

regulate nr. 704/23.12.2013 privind modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport 

public local de călători de pe raza teritorială a Zonei Metropolitane Baia Mare începând cu data de 

1 iulie 2017 

 

 

 

Încheiat între: 

 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, 

str. Gheorghe Șincai nr. 37, județul Maramureș, cont RO47RZBR0000060008051323, deschis la 

RAIFFEISEN BANK, Sucursala Baia Mare, CIF 18789927, reprezentată prin Domnul Cătălin 

CHERECHEȘ, având funcția de Președinte al Asociației, pe de o parte, în calitate de delegatar, 

denumită în continuare Autoritatea Contractantă, în numele și pe seama unităților administrativ 

teritoriale membre 

 

și 

 

Operatorul regional S.C. URBIS S.A., codul unic de înregistrare 10250004, J24/120/1998 cu sediul 

principal în Baia Mare, str. 8 Martie nr. 3, județul/sectorul Maramureș, reprezentată prin Domnul Ion 

POP, având funcția de Director general, pe de altă parte, în calitate de delegat, denumit în continuare 

Operatorul, 

 

 

Ca urmare a: 

- HCL Săcălășeni nr. 54/17.06.2017 privind modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de 

transport public local de călători de pe raza Comunei Săcălășeni și traseul Săcălășeni – Baia Mare 

începând cu data de 1 iunie 2017; 

- HCL Dumbrăvița nr. 17/25.05.2017 privind modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de 

transport public local de călători de pe raza Comunei Dumbrăvița și traseul Dumbrăvița – Baia Mare 

începând cu data de 1 iunie 2017; 

- HCL Groși  nr. 36/29.05.2017 privind modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de 

transport public local de călători de pe raza Comunei Groși și traseul Groși – Baia Mare; 

- Hotărârii Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <ZONA 

METROPOLITANĂ BAIA MARE> nr. 16/29.06.2017 privind modificarea tarifelor de călătorie pentru 

serviciul de transport public local de călători de pe raza teritorială a Zonei Metropolitane Baia Mare 

începând cu data de 1 iulie 2017; 

 

În conformitate cu prevederile art. 34 și 34¹ din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de 

transport public local de persoane prin curse regulate nr. 704/23.12.2013, 

 

 



Părțile hotărăsc: 

 

Art.1 Se modifică tarifele de călătorie pentru serviciul de transport public local de călători de pe raza 

teritorială a Zonei Metropolitane Baia Mare începând cu data de 1 iulie 2017, conform Anexei nr. 1 la 

Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <ZONA 

METROPOLITANĂ BAIA MARE> nr. 16/29.06.2017 privind modificarea tarifelor de călătorie pentru 

serviciul de transport public local de călători de pe raza teritorială a Zonei Metropolitane Baia Mare 

începând cu data de 1 iulie 2017, care se atașează la prezentul act adițional. 

Art.2 Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentului act adițional, se modifică Anexa 

nr. 7 (tarifele) la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 

704/2013 și își încetează aplicabilitatea orice alte prevederi contrare prezentului act adițional. 

Art.3 Restul articolelor și anexelor din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport 

public local de persoane prin curse regulate nr. 704/23.12.2013, rămân nemodificate. 

Prezentul Act adițional a fost încheiat azi, ………… în două exemplare, câte un exemplar pentru 

fiecare parte.  

Prezentul Act adițional face parte integrantă din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de 

transport public local de persoane prin curse regulate nr. 704/23.12.2013. 

*** 

 

 

Președinte,        Administrator delegat, 

Cătălin CHERECHEȘ      Paul Adrian PECE 

 



Regulament de calatorie 

LEGITIMATIA DE CALATORIE 

Pentru a calatori cu mijloacele de transport ale S.C.URBIS S.A. orice cetatean 
trebuie sa detina o legitimatie de calatorie valabila (bilet validat, abonament insotit de 
legitimatia de abonat sau orice alta legitimatie de transport  valabila, eliberata de 
institutii ale statului, conform legilor in vigoare). Copiii cu varsta sub 5 ani pot sa 
calatoreasca gratuit. 

  

Legitimatia de abonat se poate obtine la sediul S.C. URBIS S.A. din str. 8 Martie  nr. 
3,  de luni pana vineri intre orele 8:00 - 16:00 si vineri intre orele 8:00 - 13:00. Costul 
unei legitimatii este de 2 Lei si este valabila 10 ani. 

  

 BILETE SI ABONAMENTE 

Biletele vor fi validate in aparatele special montate in acest scop, imediat dupa 
urcarea in mijlocul de transport. 

Abonamentele si legitimatiile de calatorie se vor folosi numai in conditiile pentru care 
au fost eliberate. Biletele de calatorie validate, abonamentele sau legitimatiile de 
calatorie nominale nu pot fi transmise altor persoane. 

La solicitarea reprezentantilor corpului de control al SC URBIS SA, calatorii sunt 
obligati sa prezinte acestora titlurile de calatorie utilizate in acel moment. 

 Persoanele care circula fara bilet validat, abonament valabil sau alta legitimatie de 
calatorie valabila vor fi sanctionate de catre reprezentantii corpului de control al SC 
URBIS SA prin suprataxa (plata pe loc) sau amenda (proces - verbal de 
contraventie). Conform HCL nr. 178/2013 valoarea biletului de suprataxa este de 34 
lei iar amenda este cuprinsa intre 100 si 500 lei. In termen de 48 de ore se poate 
achita jumatate din minimul amenzii la sediul SC URBIS SA din Baia Mare, str. 8 
Martie nr. 3. Conform aceleiasi hotarari sunt sanctionate cu amenda si persoanele 
care refuza sa prezinte organelor de control titlul de calatorie, care au un 
comportament necivilizat sau care aduc prejudicii mijloacelor de transport.    



Corpul de control al SC URBIS SA este format din echipe de 1 -  controlori, 
imputerniciti sa constate si sa sanctioneze contraventiile din mijloacele de transport 
in comun. Acestia se legitimeaza cu legitimatia de control cu numar de serviciu si 
poza si sunt obligati sa inmaneze contravenientului, dupa caz, biletul de suprataxa 
sau copia procesului - verbal de contraventie semnat de catre contravenient. 

Impotriva procesului - verbal de constatare a contraventiei se poate depune 
contestatie, in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia, la judecatoria in a 
carei circumscriptie a fost savarsita contraventia. 

Orice reclamatii, propuneri sau sesizari cu privire la activitatea salariatilor care 
lucreaza cu publicul, se pot face la Secretariatul S.C. URBIS S.A. Baia Mare, str.8 
Martie, nr. 3, tel.  0262-213825 sau la Biroul Exploatare tel. 0262-213841 int. 110.    

  

AUTOTAXARE 

Din data de 01.11.2007 a fost introdus sistemul de AUTOTAXARE in transportul local 
din municipiul Baia Mare si comunele limitrofe, transport deservit de catre S.C. 
URBIS SA. 

Biletele pot fi achizitionate de la chioscurile proprii, automatele de bilete sau de la 
diverse puncte comerciale. 

Puncte de vanzare bilete si abonamente URBIS 

 ATENTIE! Gasiti mai usor aceste puncte comerciale urmarind inscriptia „AICI SE 
VAND BILETE URBIS” (scris albastru pe fond galben). 

La urcare biletul se valideaza prin introducerea acestuia în fanta validatorului 
conform indicatiei sagetilor de pe bilet. 

Biletul, dupa validare, va este returnat de catre aparat având inscriptionate: ora, data, 
linia si codul mijlocului de transport cu care s-a efectuat calatoria. 

ATENTIE! Biletul validat nu este transmisibil si nici nu poate fi refolosit. 

ANUNT IMPORTANT    

Începând cu data de 01.07.2017, conform Hotararii ADIZMBM nr. 6/29.06.2017, 
persoanele fizice care calatoresc cu mijloacele de transport public de persoane fara 
titlu de calatorie valabil sau refuza sa prezinte organelor de control titlul de calatorie, 
care au un comportament necivilizat sau care aduc prejudicii mijloacelor de transport, 
se sanctioneaza cu amenda de la 100 la 500 lei (proces – verbal de contraventie). 

Pentru plata pe loc suprataxa este de 50 lei. 

 




