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PREȘEDINTELE CAMEREI

DEPUTAȚILOR

ION-MARCEL CIOLACU

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

București, 20 iulie 2022.

Nr. 238.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

pentru promulgarea Legii privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2022 

pentru completarea art. 43 din Legea nr. 411/2004 

privind fondurile de pensii administrate privat

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

României, republicată,

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

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

a Guvernului nr. 23/2022 pentru completarea art. 43 din Legea nr. 411/2004 privind

fondurile de pensii administrate privat și se dispune publicarea acestei legi în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 20 iulie 2022.

Nr. 1.018.

�
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L E G I  Ș I  D E C R E T E

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

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

L E G E

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 23/2022 pentru completarea art. 43 din Legea nr. 411/2004

privind fondurile de pensii administrate privat

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23 din

16 martie 2022 pentru completarea art. 43 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile

de pensii administrate privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 259 din 16 martie 2022.

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



Art. I. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012

privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și

societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru

modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de

capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 435 din 30 iunie 2012, aprobată cu modificări și completări

prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare,

se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 3 se introduce

un nou punct, punctul 3

1

, cu următorul cuprins:

„3

1

. factori de durabilitate — factori de durabilitate, astfel cum

sunt definiți la art. 2 pct. 24 din Regulamentul (UE) 2019/2.088

al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie

2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul

serviciilor financiare, denumit în continuare Regulamentul
(UE) 2019/2.088;”.

2. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 20 se

introduce un nou punct, punctul 20

1

, cu următorul cuprins:

„20

1

. risc legat de durabilitate — risc legat de durabilitate,

astfel cum este definit la art. 2 pct. 22 din Regulamentul

(UE) 2019/2.088;”.

3. La articolul 16, după alineatul (1) se introduce un nou

alineat, alineatul (1

1

), cu următorul cuprins:

„(1

1

) S.A.I. trebuie să stabilească, să implementeze și să

mențină politici și proceduri adecvate care să identifice orice risc

legat de durabilitate, luând în considerare efectele negative

asupra durabilității în cadrul activității sale.”

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

următorul cuprins:

„(2) În vederea respectării prevederilor alin. (1) și (1

1

), S.A.I.

trebuie să ia în considerare natura, dimensiunea și

complexitatea activității sale, precum și natura și gama serviciilor

și activităților desfășurate.”

5. La articolul 17, după alineatul (3) se introduc două noi

alineate, alineatele (3

1

) și (3

2

), cu următorul cuprins:

„(3

1

) S.A.I. se asigură că integrează riscurile legate de

durabilitate în administrarea O.P.C.V.M.

(3

2

) S.A.I. se asigură că, în scopurile prevăzute la alin. (1)—(3),

dețin resursele și expertiza necesară pentru integrarea efectivă

a riscurilor legate de durabilitate.”

6. La articolul 17, alineatul (4) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(4) În vederea respectării prevederilor alin. (1)—(3

2

), S.A.I.

trebuie să ia în considerare natura, dimensiunea și

complexitatea activității sale, precum și natura și gama serviciilor

și activităților desfășurate.”

7. La articolul 21 alineatul (2), după litera f) se introduce

o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

„g) sunt responsabili cu asigurarea de către S.A.I. a integrării

riscurilor legate de durabilitate în activitățile sale prevăzute la

lit. a)—f).”

8. La articolul 29 alineatul (2), după litera b) se introduce

o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

„c) interesele unui O.P.C.V.M. ca urmare a integrării riscurilor

legate de durabilitate.”

9. La articolul 29, după alineatul (2) se introduce un nou

alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Atunci când S.A.I. identifică tipurile de conflicte de

interese a căror existență poate aduce atingere intereselor unui

O.P.C.V.M., S.A.I. includ aceste tipuri de conflicte de interese

care pot apărea ca urmare a integrării riscurilor legate de

durabilitate în procesele și sistemele lor, precum și în controalele

lor interne. Printre aceste conflicte de interese se numără cele

generate de remunerațiile sau tranzacțiile personale ale

personalului relevant, cele care ar putea da naștere la

dezinformare în privința aspectelor ecologice, la vânzare

inadecvată sau la prezentarea de date eronate cu privire la

strategiile de investiții, precum și conflictele de interese între

diferitele O.P.C.V.M.-uri administrate de aceeași societate de

administrare.”

10. La articolul 37, după alineatul (5) se introduc două

noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:

„(6) S.A.I. are obligația, pe toată durata de funcționare, să ia

în considerare riscurile legate de durabilitate, în vederea

respectării prevederilor alin. (1)—(5).

(7) Atunci când S.A.I. ia în considerare principalele efecte

negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de

durabilitate, potrivit art. 4 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul

(UE) 2019/2.088 sau respectiv, după caz, conform art. 4 alin. (3)

sau (4) din regulamentul respectiv, S.A.I.-ul respectiv ține seama

de aceste efecte negative principale atunci când se

conformează cerințelor de diligență necesare, precum și

regulilor de conduită privind prevenirea și gestionarea

conflictelor de interese.”

11. La articolul 44, alineatul (2) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(2) Politica de administrare a riscului prevăzută la alin. (1)

trebuie să cuprindă procedurile necesare pentru a permite S.A.I.

să evalueze pentru fiecare O.P.C.V.M. pe care îl administrează

expunerea la riscul de piață, la riscul de lichiditate, la riscurile

legate de durabilitate și la riscul de contraparte, precum și

expunerea O.P.C.V.M.-ului la toate celelalte riscuri relevante,

inclusiv la riscul operațional, care pot fi semnificative pentru

fiecare O.P.C.V.M. administrat.”

12. La articolul 72, după alineatul (3) se introduc două

noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:

„(4) Societățile de investiții stabilesc, implementează și

mențin pe toată durata de funcționare politici și proceduri

adecvate care să identifice orice risc legat de durabilitate, luând

în considerare efectele negative asupra durabilității în cadrul

activității lor. Atunci când societățile de investiții iau în

considerare principalele efecte negative ale deciziilor de investiții

asupra factorilor de durabilitate, potrivit art. 4 alin. (1) lit. (a) din

Regulamentul (UE) 2019/2.088 sau respectiv, după caz,

conform art. 4 alin. (3) sau (4) din regulamentul respectiv,

societățile de investiții respective țin seama de aceste efecte

negative principale atunci când se conformează cerințelor de

diligență necesare, regulilor de conduită privind prevenirea și

gestionarea conflictelor de interese.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

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

L E G E

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 

privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare 

a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 

privind piața de capital

Parlamentul României adoptă prezenta lege.



(5) În vederea respectării prevederilor alin. (4), o societate

de investiții se asigură că deține resursele și expertiza necesare

pentru integrarea efectivă a riscurilor legate de durabilitate,

luând în considerare natura, dimensiunea și complexitatea

activității sale, precum și natura și gama serviciilor și activităților

desfășurate.”

13. La mențiunea de transpunere, punctul 2 se modifică

și va avea următorul cuprins:

„2. Directiva 2010/43/UE a Comisiei din 1 iulie 2010 de

punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului

European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele

organizatorice, conflictele de interese, regulile de conduită,

administrarea riscului și conținutul acordului dintre depozitar și

societatea de administrare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii

Europene nr. L 176 din 10 iulie 2010, modificată și completată

prin Directiva delegată (UE) 2021/1.270 a Comisiei din 21 aprilie

2021 de modificare a Directivei 2010/43/UE în ceea ce privește

riscurile legate de durabilitate și factorii de durabilitate de care

trebuie să țină seama organismele de plasament colectiv în

valori mobiliare (O.P.C.V.M.).”

Art. II. — Societățile de administrare a investițiilor și

societățile de investiții autorizate la data intrării în vigoare a

prezentei legi au obligația ca, în termen de 60 de zile de la

această dată, să își adapteze documentele de funcționare și

activitatea la prevederile prezentei legi.

Art. III. — Cererile și documentația aferentă autorizării aflate

în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentei legi

vor fi completate, în termen de 45 de zile de la această dată, în

conformitate cu prevederile prezentei legi.

Art. IV. — Prezenta lege intră în vigoare la 10 de zile de la

data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 

privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare

și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru

modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 

privind piața de capital 

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

României, republicată,

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

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea și completarea

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament

colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și

pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și se

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

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 20 iulie 2022.

Nr. 1.019.

�

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

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

ION-MARCEL CIOLACU

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

București, 20 iulie 2022.

Nr. 239.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

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

L E G E

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor 

și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii

devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri

externe nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 472 din 11 mai 2022, cu modificările și

completările ulterioare, cu următoarea modificare:

— La articolul 3, alineatele (4) și (14) se modifică și vor

avea următorul cuprins:

„(4) Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică contractelor de

achiziție încheiate de către beneficiarii privați pentru contractele de

lucrări și contractele de servicii în condițiile art. 3 alin. (2) lit. c),

atribuite conform prevederilor Ordinului ministrului fondurilor

europene nr. 1.284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive

aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea

contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri

europene, denumit în continuare Ordinul ministrului fondurilor
europene nr. 1.284/2016, cu condiția ca suplimentarea prețului să

nu conducă la depășirea pragurilor valorice și a condițiilor cumulative

prevăzute la art. 6 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și

completările ulterioare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

..................................................................................................

(14) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și

contractelor de achiziție în care beneficiarii fondurilor externe

nerambursabile au aplicat penalități de întârziere/majorări de

întârziere/daune-interese sau alte clauze penalizatoare de

natură similară pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

contractuale asumate de contractant, altele decât cele

prevăzute în prezenta ordonanță de urgență sau pentru cele

care au depășit durata de execuție prevăzută în contract fără ca

aceasta să fi fost modificată potrivit clauzelor contractuale sau

potrivit prevederilor legale în vigoare.”

Art. II. — Pentru contractele de servicii prevăzute la art. 3

alin. (4) și pentru contractele de achiziție prevăzute la art. 3

alin. (14), termenul prevăzut la art. 11 alin. (1) din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și

a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din

fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările

ulterioare, se calculează de la data intrării în vigoare a

prezentei legi.

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

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

ION-MARCEL CIOLACU

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

București, 20 iulie 2022.

Nr. 243.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind promulgarea Legii pentru aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind

ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul

proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

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

României, republicată,

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

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

a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale

în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și se dispune

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

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 20 iulie 2022.

Nr. 1.023.

�
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

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

L E G E

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2022 privind stabilirea 

unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1.998 

din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor 

de bază comune în domeniul securității aviației, așa cum a fost modificat 

prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 7 din 16 februarie 2022 privind stabilirea unor

măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare

(UE) 2015/1.998 din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor

detaliate de implementare a standardelor de bază comune în

domeniul securității aviației, așa cum a fost modificat prin

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/103 al

Comisiei din 23 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr. 161 din 17 februarie 2022, cu

următoarea modificare:

— La articolul 4, alineatul (7) va avea următorul cuprins:

„(7) Instituțiile cu responsabilități în domeniul apărării, ordinii

publice și securității naționale efectuează din oficiu verificări

aprofundate și validează rezultatul acestora pentru personalul

propriu, fără a fi necesar avizul Autorității Aeronautice Civile

Române.”

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

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

ION-MARCEL CIOLACU

PREȘEDINTELE SENATULUI

FLORIN-VASILE CÎȚU

București, 20 iulie 2022.

Nr. 245.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 7/2022 privind stabilirea 

unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere 

în aplicare (UE) 2015/1.998 din 5 noiembrie 2015 de stabilire 

a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază

comune în domeniul securității aviației, așa cum a fost

modificat prin Regulamentul de punere în aplicare 

(UE) 2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019 

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

României, republicată,

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

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

a Guvernului nr. 7/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea

Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1.998 din 5 noiembrie 2015 de

stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în

domeniul securității aviației, așa cum a fost modificat prin Regulamentul de punere

în aplicare (UE) 2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019 și se dispune publicarea

acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 20 iulie 2022.

Nr. 1.025. 
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H O T Ă R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

privind drepturile de transport ale polițiștilor de penitenciare, ale cursanților instituțiilor 

de învățământ proprii pentru formarea polițiștilor de penitenciare și ale personalului civil 

din sistemul administrației penitenciare

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 105 din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de

penitenciare, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 17 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Prezenta hotărâre reglementează condițiile de

acordare a drepturilor de transport ale polițiștilor de penitenciare,

ale cursanților instituțiilor de învățământ proprii pentru formarea

polițiștilor de penitenciare și ale personalului civil din sistemul

administrației penitenciare, prevăzute la art. 105 alin. (1) din

Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare,

cu modificările și completările ulterioare, și la art. 17 din anexa

nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și

completările ulterioare, după caz.

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

de mai jos au următoarele semnificații:

a) autoturismul deținut legal — autoturismul aflat în

proprietatea polițistului de penitenciare ori a soțului/soției,

copiilor sau părinților acestuia ori ai soțului/soției acestuia sau

aflat în folosința polițistului de penitenciare în baza unor acte

încheiate cu terțe persoane în condițiile legii;

b) calculator de rute — program computerizat cu ajutorul

căruia se poate determina distanța rutieră între o localitate de

plecare și o localitate de destinație;

c) deplasare în interes de serviciu — deplasarea personalului

în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu sau pentru activități

în legătură cu serviciul, precum convocări, conferințe, cursuri,

misiuni de instrucție, trageri și aplicații, în tabere, în poligoane și

altele asemenea sau ca urmare a schimbării condițiilor și/sau

locului de muncă, potrivit statutului profesional;

d) domiciliul — domiciliul, astfel cum este reglementat la

art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005

privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale

cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările

ulterioare;

e) personal civil din sistemul administrației penitenciare —

funcționarii publici și personalul contractual din sistemul

administrației penitenciare, astfel cum este reglementat la art. 2

din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și

completările ulterioare;

f) reședința — reședința, astfel cum este reglementată la

art. 30 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005,

republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL I

Acordarea drepturilor de transport polițiștilor 

de penitenciare

Art. 3. — (1) În cazul deplasărilor reglementate de prezenta

hotărâre, polițiștii de penitenciare pot călători cu:

a) mijloace de transport public feroviar, aerian, naval sau

rutier;

b) mijloace de transport în comun — autobuze urbane,

microbuze, tramvaie, troleibuze, trenuri de metrou, mijloace

specifice de transport prin cablu;

c) mijloace de transport auto în regim de taxi sau car sharing,

în situațiile prevăzute la art. 10 din anexa la Hotărârea

Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile

personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada

delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul

deplasării în interesul serviciului;

d) autoturismul deținut legal.

(2) În condițiile prevăzute de prezenta hotărâre, polițiștii de

penitenciare pot folosi și mijloacele de transport aparținând

unităților din sistemul administrației penitenciare.

(3) Cheltuielile de călătorie cu mijloacele de transport

prevăzute la alin. (1) se decontează de către unități, în condiții

de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență, pe baza

documentelor justificative.

Art. 4. — (1) În cazul în care se deplasează cu mijloace de

transport feroviare, polițiștii de penitenciare au dreptul să

călătorească la clasa I sau clasa a II-a, pe orice distanță.

(2) Costul suplimentelor de viteză și al tichetelor de rezervare

a locurilor se decontează polițiștilor de penitenciare, la orice

categorie de trenuri de călători, indiferent de distanță.

(3) Costul suplimentului de pat la vagonul de dormit și cușetă

se decontează polițiștilor de penitenciare, dacă aceștia

călătoresc, pe timp de noapte, pe distanțe mai mari de 300 km.

(4) Costul comisioanelor percepute de agențiile de voiaj intră

în cheltuielile de transport care se decontează.

Art. 5. — (1) Polițiștii de penitenciare care se deplasează în

interes de serviciu au dreptul la decontarea transportului cu

avionul, pe orice distanță, clasa economică sau cursă low-cost,

cu aprobarea prealabilă a conducătorului unității.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și cu

prilejul detașării sau delegării polițistului de penitenciare într-o



altă localitate decât cea în care își are locul de muncă, la

începutul și la terminarea detașării/delegării.

Art. 6. — Polițiștii de penitenciare au dreptul la decontarea

cheltuielilor de transport în cazul deplasării cu mijloace de

transport navale.

Art. 7. — (1) În cazul deplasării cu autoturismul deținut legal,

polițiștilor de penitenciare li se decontează contravaloarea a

7,5 litri carburant la 100 km parcurși pe distanța cea mai scurtă.

(2) Distanța de parcurs pentru care se decontează drepturile

de transport aferente deplasării cu autoturismele deținute legal

se stabilește cu ajutorul calculatorului de rute, pe distanța cea

mai scurtă între localități.

(3) În vederea aplicării prevederilor alin. (1) este necesară

prezentarea bonului de carburant emis pe perioada deplasării,

a certificatului de înmatriculare al autoturismului cu care s-a

efectuat deplasarea și, după caz, a altor documente justificative,

stabilite prin decizia directorului general al Administrației

Naționale a Penitenciarelor prevăzută la art. 22 alin. (1). Calculul

sumei care se decontează se efectuează pe baza prețului

unitar/litru de carburant înscris pe bonul fiscal emis de stația de

alimentare.

Art. 8. — (1) Polițiștii de penitenciare au dreptul la

decontarea cheltuielilor de transport dus-întors în situațiile în

care se deplasează la și de la locul de muncă:

a) dacă domiciliază în altă localitate decât cea în care se află

locul de muncă, în limita a 70 km dus și 70 km întors;

b) de la domiciliu până la cel mai apropiat punct de unde

unitatea asigură transportul personalului propriu cu mijloacele

de transport aparținând unităților din sistemul administrației

penitenciare, în limita a 70 km dus și 70 km întors, calculați pe

întreaga distanță parcursă;

c) atunci când se deplasează în zilele nelucrătoare, pentru a

intra sau a ieși din serviciul de zi pe unitate ori pentru a executa,

în afara orelor de program, controale inopinate sau alte acțiuni

dispuse; acest drept se acordă în cazul în care unitatea este

situată în afara perimetrului localității de domiciliu ori de

reședință sau în afara distanțelor prevăzute la lit. a), dacă

unitatea penitenciară nu asigură transportul cu mijloacele de

transport aparținând unităților din sistemul administrației

penitenciare.

(2) Polițistul de penitenciare nu beneficiază de decontarea

cheltuielilor de transport în situația prevăzută la alin. (1) lit. a)

și b), când domiciliază în altă localitate decât cea în care își

desfășoară activitatea, dacă în localitatea în care se află locul de

muncă:

a) acesta, soțul/soția sau copiii aflați în întreținere au o

locuință proprietate personală ori, după caz, le-a fost atribuită o

locuință de către autoritățile administrației publice locale;

b) acesta sau soțul/soția beneficiază de locuință de serviciu;

c) acesta sau soțul/soția beneficiază de compensarea chiriei

în condițiile art. 111 din Legea nr. 145/2019, cu modificările și

completările ulterioare;

d) acesta, soțul/soția sau copiii aflați în întreținere au

înstrăinat o locuință proprietate personală în localitatea în care

își desfășoară activitatea, după data încadrării în sistemul

administrației penitenciare. 

(3) Prevederile alin. (1) lit. a) și b) se aplică și polițiștilor de

penitenciare care beneficiază, conform legii, de compensație

lunară a chiriei în altă localitate decât cea în care își desfășoară

activitatea, în situația inexistenței unui fond locativ

corespunzător în localitatea în care se află locul de muncă.

Distanța pentru care se acordă decontarea cheltuielilor de

transport se determină cu ajutorul calculatorului de rute între

localitatea de reședință și localitatea în care se află locul de

muncă sau, după caz, între localitatea de reședință și cel mai

apropiat punct de unde unitatea asigură transportul personalului

propriu cu mijloacele de transport aparținând unităților din

sistemul administrației penitenciare. 

(4) Pentru deplasarea polițiștilor de penitenciare la și de la

locul de muncă, în condițiile alin. (1) lit. a) și b), beneficiază de

decontarea cheltuielilor de transport numai unul dintre soți, în

cazul în care aceștia își desfășoară activitatea în cadrul aceleiași

unități penitenciare sau în cadrul unităților penitenciare situate la

aceeași adresă și care își desfășoară activitatea conform

aceluiași program de lucru.

(5) Distanța prevăzută la alin. (1) lit. a) și b) se determină cu

ajutorul calculatorului de rute între localitatea de domiciliu și,

după caz, localitatea în care se află locul de muncă sau

localitatea de unde unitatea asigură transportul personalului

propriu cu mijloacele de transport aparținând unităților din

sistemul administrației penitenciare, pe distanța cea mai scurtă.

Art. 9. — Polițiștii de penitenciare care au stabilite în fișa

postului sarcini care necesită deplasări frecvente cu mijloace de

transport în comun au dreptul la decontarea cheltuielilor de

transport efectuate pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu în

cadrul localității în care își desfășoară activitatea, prevederile

art. 14 alin. (2)—(3) și (5) din anexa la Hotărârea Guvernului

nr. 714/2018 aplicându-se în mod corespunzător.

Art. 10. — (1) Polițiștii de penitenciare au dreptul la

decontarea cheltuielilor de transport dus-întors și în situațiile în

care se deplasează:

a) în alte localități, pentru a participa la instructaje, cursuri de

perfecționare, specializare, convocări, stagii de practică și alte

forme de pregătire;

b) în alte localități decât cea de domiciliu, la spitale, sanatorii,

centre de refacere a capacității de efort sau similare, în vederea

internării, recuperării sau stabilirii situației medico-militare pe

baza documentelor legale de trimitere sau internare, precum și

în cazuri de urgențe medico-chirurgicale;

c) pentru efectuarea concediului de odihnă, pentru distanța

dus-întors, dintre localitatea de domiciliu sau de reședință și

localitatea din țară unde își petrec concediul de odihnă. Polițiștii

de penitenciare care efectuează concediul de odihnă în

străinătate beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport

între localitatea de domiciliu sau de reședință și punctul de

trecere a frontierei;

d) în cazul mutării în interesul serviciului, cu acordul lor scris,

în unități situate în alte localități decât cele în care își au

domiciliul sau reședința;

e) în cazul în care sunt chemați la organele de urmărire

penală sau la instanțele de judecată pentru a furniza informații

cu privire la aspecte ce interesează sistemul administrației

penitenciare.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 735/21.VII.2022

8



(2) Plata pentru dreptul prevăzut la lit. c) se face o singură

dată în decursul unui an calendaristic, pentru efectuarea

concediului în afara localității de domiciliu sau de reședință,

indiferent dacă efectuează concediul de odihnă aferent anului

în curs sau concediul de odihnă restant. Decontarea se face pe

baza unor documente justificative, stabilite prin decizia

directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor

prevăzută la art. 22 alin. (1).

Art. 11. — În cazul mutării în interesul serviciului în unități

situate în alte localități decât cele în care își au domiciliul sau

reședința, polițiștii de penitenciare au dreptul la decontarea

cheltuielilor de transport pentru ei, soțul/soția și copiii aflați în

întreținere, precum și a cheltuielilor de transport al mobilierului.

Art. 12. — (1) În cazul delegării, detașării sau deplasării în

interesul serviciului, polițiștilor de penitenciare li se decontează

cheltuielile de transport între localitatea de domiciliu sau de

reședință și localitatea unde sunt delegați, detașați sau în care

s-au deplasat în interesul serviciului.

(2) În situația în care în cadrul delegării sau deplasării în

interesul serviciului sunt efectuate deplasări zilnice între mai

multe unități din localitatea în care are loc delegarea sau

deplasarea în interesul serviciului se decontează cheltuielile

efectuate cu mijloacele de transport în comun în cadrul localității

respective.

(3) În situația în care în cadrul delegării sau deplasării în

interesul serviciului sunt efectuate deplasări succesive în mai

multe localități, drepturile de transport se acordă pentru

deplasarea între localitățile de plecare și localitățile de sosire,

așa cum sunt stabilite prin itinerarul de deplasare.

(4) În cazul în care condițiile de transport permit ca polițiștii

de penitenciare să se înapoieze zilnic în localitatea de domiciliu,

după terminarea programului de lucru, din localitatea în care

sunt trimiși în delegare sau detașare, se pot deconta cheltuielile

zilnice de transport sau costul unui abonament lunar de

transport, dacă acestea sunt mai mici decât cele pentru plata

indemnizației de delegare sau detașare și a cazării, cu condiția

ca prin aceasta să nu se afecteze bunul mers al activităților care

fac obiectul misiunii. În această situație nu se acordă

indemnizația zilnică de delegare sau detașare.

(5) Polițiștilor de penitenciare care, pentru îndeplinirea

atribuțiilor de serviciu, trebuie să se deplaseze cu regularitate

în alte localități li se poate deconta contravaloarea

abonamentelor lunare de transport în locul cheltuielilor de

transport ce li s-ar cuveni la plecarea și înapoierea din

deplasarea în interesul serviciului, în cazul în care valoarea

abonamentului lunar este mai mică decât costul legitimațiilor de

călătorie ce ar putea fi folosite pentru toate deplasările efectuate

în cursul unei luni. Persoanele prevăzute la teza I beneficiază de

acest drept, cu condiția respectării programului de lucru stabilit

în vederea executării misiunilor pentru care se deplasează.

Art. 13. — Se decontează drept cheltuieli de transport în

perioada delegării, detașării sau deplasării în interesul serviciului

și cheltuielile prevăzute la art. 10 din anexa la Hotărârea

Guvernului nr. 714/2018.

Art. 14. — Mijloacele de transport aparținând unităților din

sistemul administrației penitenciare pot fi utilizate de către

polițiștii de penitenciare, cu aprobarea directorului unității, în

limita disponibilului și cu luarea în considerare a situației

operative existente, cu respectarea destinației acestora și

asigurarea de către unitate a cheltuielilor aferente pentru:

a) îndeplinirea sarcinilor sau altor atribuții de serviciu;

b) transportul la unitățile sanitare, în cazuri de urgențe

medico-chirurgicale ori în scopul internării în unități sanitare,

pentru afecțiuni care impun să fie transportați cu automobile, în

cazul în care asemenea transporturi nu pot fi efectuate în timp

util de către unitățile sanitare;

c) transportul mobilierului în situațiile prevăzute în prezenta

hotărâre;

d) transportul la și de la locul de muncă, potrivit programului

de activitate, pentru polițiștii de penitenciare care sunt încadrați

în unități situate la distanțe cuprinse între 5 și 70 km față de

localitatea unde domiciliază, conform traseului aprobat;

e) transportul de la locul decesului până la locul unde

urmează să fie înhumați sau incinerați, precum și pentru

transportul membrilor familiei, respectiv soț sau soție și copii

aflați în întreținere, decedați ai polițistului de penitenciare până

la locul unde urmează să fie înhumați sau incinerați.

Art. 15. — (1) Absolvenții instituțiilor de învățământ care

pregătesc personal pentru sistemul administrației penitenciare,

precum și cei ai instituțiilor de învățământ proprii pentru

formarea polițiștilor de penitenciare beneficiază de decontarea

cheltuielilor de transport prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. d) și

art. 11, dacă sunt numiți în alte localități decât cele în care își

au domiciliul sau reședința.

(2) La absolvirea instituțiilor de învățământ, elevii și studenții

cărora li se acordă gradele profesionale prevăzute pentru

polițiștii de penitenciare sau cei care au obținut asemenea grade

pe timpul școlarizării au dreptul, la prezentarea la unități, la

decontarea cheltuielilor de transport de la domiciliu, pentru ei,

soțul/soția și copiii aflați în întreținere, precum și a cheltuielilor de

transport al mobilierului, dacă sunt numiți în alte localități decât

în cele în care își au domiciliul sau reședința.

(3) Decontarea drepturilor prevăzute la alin. (1) și (2) se face

în baza documentelor justificative, de către unitatea penitenciară

la care absolvenții sunt numiți, în baza ordinului de serviciu emis

de instituția de învățământ.

Art. 16. — Polițiștii de penitenciare care se deplasează în

străinătate în interes de serviciu beneficiază de drepturile de

transport prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 518/1995

privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în

străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter

temporar, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II

Acordarea drepturilor de transport cursanților instituțiilor

de învățământ proprii pentru formarea polițiștilor de

penitenciare

Art. 17. — În cazul deplasărilor reglementate de prezenta

hotărâre, cursanții instituțiilor de învățământ proprii pentru

formarea polițiștilor de penitenciare pot călători cu:

a) mijloace de transport public feroviar, naval sau rutier;

b) mijloace de transport în comun local — autobuze urbane,

microbuze, tramvaie, troleibuze, trenuri de metrou;
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c) mijloace de transport aerian, cu aprobarea prealabilă a

conducătorului unității;

d) autoturismul deținut legal, cu aprobarea prealabilă a

conducătorului unității.

Art. 18. — Cursanții instituțiilor de învățământ proprii pentru

formarea polițiștilor de penitenciare au dreptul la decontarea

cheltuielilor de transport dus-întors, în baza documentelor

justificative, când se deplasează:

a) în stagii de practică, cu mijloacele de transport prevăzute

la art. 17 lit. a);

b) în interes de serviciu, misiuni sau pentru participarea la

activități cuprinse în planurile de învățământ, în situația în care

instituția de învățământ sau unitățile penitenciare nu pun la

dispoziție mijloace de transport, cu orice mijloc de transport

prevăzut la art. 17;

c) o singură dată pentru fiecare vacanță din cursul unui an de

învățământ dacă au domiciliul în altă localitate decât cea în care

se află instituția de învățământ, cu mijloacele de transport

prevăzute la art. 17 lit. a) și d).

Art. 19. — (1) În cazul în care se deplasează cu mijloace de

transport feroviare, cursanții instituțiilor de învățământ proprii

pentru formarea polițiștilor de penitenciare au dreptul să

călătorească la clasa a II-a, cu orice categorie de trenuri de

călători, pe orice distanță.

(2) Tariful de transport corespunzător rangurilor de tren

folosite și tarifului de rezervare se decontează cursanților

instituțiilor de învățământ proprii pentru formarea polițiștilor de

penitenciare, în baza legitimațiilor de călătorie eliberate de

operatorii de transport feroviar de călători, pentru orice categorie

de trenuri de călători, pe orice distanță.

(3) Costul comisioanelor percepute de agențiile de voiaj intră

în cheltuielile de transport care se decontează cursanților

instituțiilor de învățământ proprii pentru formarea polițiștilor de

penitenciare.

(4) Cursanții instituțiilor de învățământ proprii pentru

formarea polițiștilor de penitenciare au dreptul la decontarea

cheltuitelor de transport în cazul deplasării cu mijloace de

transport navale.

(5) În situația deplasării cu autoturismul deținut legal,

cursanților instituțiilor de învățământ proprii pentru formarea

polițiștilor de penitenciare li se aplică prevederile art. 7.

CAPITOLUL III

Dispoziții finale

Art. 20. — Polițiștii de penitenciare detașați în afara

sistemului administrației penitenciare beneficiază de drepturile

de transport stabilite prin prezenta hotărâre. Cheltuielile de

transport se asigură de instituția la care sunt detașați.

Art. 21. — Personalul civil din sistemul administrației

penitenciare beneficiază de drepturile de transport reglementate

de Hotărârea Guvernului nr. 714/2018.

Art. 22. — (1) Prin decizie a directorului general al Administrației

Naționale a Penitenciarelor se stabilește modul de aplicare a

dispozițiilor legale privind drepturile de transport ale polițiștilor de

penitenciare și ale cursanților instituțiilor de învățământ proprii

pentru pregătirea polițiștilor de penitenciare, inclusiv documentația

necesară și procedura de avizare a decontărilor.

(2) Până la intrarea în vigoare a deciziei prevăzute la alin. (1)

se aplică Ordinul ministrului justiției nr. 511/C/2013 pentru

aprobarea Normelor metodologice privind drepturile de transport

ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul

administrației penitenciare, în măsura în care nu cuprinde

dispoziții contrare prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 23. — Dispozițiile prezentei hotărâri se completează, în

privința acordării cheltuielilor de transport, cu prevederile

cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 714/2018, în măsura în

care nu sunt contrare prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 24. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se

abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.398/2007 privind drepturile

de transport ale funcționarilor publici cu statut special din

sistemul administrației penitenciare, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 23 noiembrie 2007, cu

modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,

Sorin Mihai Grindeanu

Ministrul justiției,

Marian-Cătălin Predoiu

p. Ministrul muncii și solidarității sociale,

Mădălin-Cristian Vasilcoiu,

secretar de stat

Ministrul finanțelor,

Adrian Câciu

București, 6 iulie 2022.

Nr. 886.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare,

reabilitare și dotare Ansamblu Mănăstiresc Tismana (C1, C2, C3), oraș Tismana, județul Gorj”

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind

finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Art. 1. — Se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai

obiectivului de investiții „Consolidare, reabilitare și dotare

Ansamblu Mănăstiresc Tismana (C1, C2, C3), oraș Tismana,

județul Gorj”, realizat prin Compania Națională de Investiții

„C.N.I.” — S.A., prevăzuți în anexa care face parte integrantă

din prezenta hotărâre.

Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1

se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în limita sumelor

aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse

de finanțare legal constituite, conform programelor de investiții

publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. — Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și

Administrației, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” — S.A.,

răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit

prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Kelemen Hunor

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,

Cseke Attila-Zoltán

Ministrul finanțelor,

Adrian Câciu

București, 13 iulie 2022.

Nr. 912.

ANEXĂ

C A R A C T E R I S T I C I L E  P R I N C I P A L E  Ș I  I N D I C A T O R I I  T E H N I C O - E C O N O M I C I  

ai obiectivului de investiții „Consolidare, reabilitare și dotare Ansamblu Mănăstiresc Tismana (C1, C2, C3), 

oraș Tismana, județul Gorj”

Titular:               Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Beneficiar:      • Compania Națională de Investiții „C.N.I.” — S.A., pe perioada realizării investiției    

• Sfânta Mănăstire Tismana, județul Gorj

Amplasament:  orașul Tismana, județul Gorj

Indicatorii tehnico-economici

Factori de risc

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic conform Normativului P100-3/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțarea investiției

Finanțarea se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în limita

sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse de finanțare legal constituite, conform programelor de

investiții publice aprobate potrivit legii. 

— Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA     

(în prețuri valabile la data de 20.04.2022, 1 euro = 4,9422 lei),

mii lei 87.464 

din care C+M mii lei 62.045

— Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin

Compania Națională de Investiții „C.N.I.” — SA,

mii lei 87.464

din care C+M mii lei 62.045

— Valoare rest de executat finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și

Administrației, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” — S.A.,

mii lei 73.654

din care C+M mii lei 50.577

Capacități:

— suprafață construită mp 2.803,00

— suprafață desfășurată totală mp 8.669,00

— regim de înălțime S + P + E + M

Durata rest de executat a investiției: luni 14



GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.110/2010 privind componența, atribuțiile și modul 

de organizare ale Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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Art. I. — Hotărârea Guvernului nr. 1.110/2010 privind

componența, atribuțiile și modul de organizare ale Grupului de

lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din

12 noiembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după

cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (1) și (3) vor avea următorul

cuprins:

„Art. 1. — (1) Grupul de lucru interinstituțional pentru protecția

infrastructurilor critice, denumit în continuare grup de lucru, este

format din câte doi reprezentanți, din care un titular și un membru

supleant, nominalizați de autoritățile publice responsabile

desemnate în baza dispozițiilor art. 6

2 

alin. (1) din Ordonanța de

urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea

și protecția infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea

nr. 18/2011, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea

Guvernului nr. 35/2019 pentru desemnarea autorităților publice

responsabile în domeniul protecției infrastructurilor critice naționale

și europene, cu modificările ulterioare.

..................................................................................................

(3) La ședințele grupului de lucru pot fi invitați și

experți/specialiști în domeniul protecției infrastructurilor critice.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. — Grupul de lucru își desfășoară activitatea în cadrul

ședințelor organizate, de regulă, lunar sau atunci când situația

o impune și are următoarele atribuții principale:

a) analizează și formulează puncte de vedere pentru

proiectele de acte normative din domeniul protecției

infrastructurilor critice, elaborate de Centrul Național de

Coordonare a Protecției Infrastructurilor Critice, care urmează

să fie înaintate spre aprobare/adoptare;

b) analizează și formulează propuneri cu privire la soluțiile

de integrare a proprietarilor/operatorilor/administratorilor de

infrastructuri critice naționale/europene în cadrul Mecanismului

de comunicare și avertizare timpurie;

c) analizează și formulează propuneri cu privire la conținutul

ghidurilor/manualelor de proceduri și bunelor practici în domeniu

elaborate de Centrul Național de Coordonare a Protecției

Infrastructurilor Critice;

d) sprijină promovarea, în mod unitar, a politicilor în domeniul

formării profesionale specifice domeniului protecției infrastructurilor

critice;

e) identifică și analizează activitățile procedurabile de la

nivelul proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri

critice naționale/europene.”

3. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 3. — (1) Secretariatul tehnic permanent al grupului de

lucru se asigură de Ministerul Afacerilor Interne prin Centrul

Național de Coordonare a Protecției Infrastructurilor Critice.”

4. La articolul 3 alineatul (2), litera g) va avea următorul

cuprins:

„g) coordonează activitatea de diseminare a oportunităților de

pregătire profesională în domeniul protecției infrastructurilor critice;”.

5. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 4. — (1) Nominalizarea reprezentanților autorităților

publice responsabile în cadrul grupului de lucru se face prin

ordin al conducătorilor acestora și se comunică Centrului

Național de Coordonare a Protecției Infrastructurilor Critice din

cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în termen de 15 zile de la

data intrării în vigoare a respectivului ordin.”

6. Anexa „Lista autorităților publice care desemnează

reprezentanți în Grupul de lucru interinstituțional” se abrogă.

Art. II. — Hotărârea Guvernului nr. 1.110/2010 privind

componența, atribuțiile și modul de organizare ale Grupului de lucru

interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie

2010, cu modificările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin

prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României,

Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul transporturilor 

și infrastructurii,

Bogdan-Stelian Mîndrescu,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor interne,

Bogdan Despescu,

secretar de stat

Ministrul finanțelor,

Adrian Câciu

p. Ministrul apărării naționale,

Simona Cojocaru,

secretar de stat

p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice 

și administrației,

Matuz Adrian-Zsolt,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,

Marian Neacșu

p. Ministrul economiei,

Mihai-Ion Macaveiu,

secretar de stat

Ministrul energiei,

Virgil-Daniel Popescu

Ministrul educației,

Sorin-Mihai Cîmpeanu

Ministrul mediului, apelor și pădurilor,

Tánczos Barna

p. Ministrul culturii,

András István Demeter,

secretar de stat

Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,

Sebastian-Ioan Burduja

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Petre Daea

p. Ministrul sănătății,

Adriana Pistol,

secretar de stat

București, 20 iulie 2022.

Nr. 930.
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A C T E  A L E  O R D I N U L U I

A R H I T E C Ț I L O R  D I N  R O M Â N I A

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA

H O T Ă R Â R E  

privind alegerea președintelui Ordinului Arhitecților 

din România

În temeiul prevederilor art. 28, art. 29 alin. (1) lit. c) și alin. (2), art. 31 alin. (1)

și ale art. 33 din Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de

arhitect, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6, art. 8

alin. (1), art. 10 alin. (1)—(3), art. 20 alin. (2) și ale art. 27 alin. (1) din Regulamentul

de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România,

Conferința națională a Ordinului Arhitecților din România, întrunită

în 2—3 iulie 2022, adoptă următoarea hotărâre:

Art. 1. — Conferința națională a Ordinului Arhitecților din România a ales,

prin vot secret, președintele Ordinului Arhitecților din România.

Art. 2. — În funcția de președinte al Ordinului Arhitecților din România este

ales Ștefan Bâlici, arhitect cu drept de semnătură.

Art. 3. — Mandatul președintelui Ordinului Arhitecților din România este de

4 ani, respectiv 2022—2026.

Art. 4. — Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României,

Partea I.

Președintele Ordinului Arhitecților din România,

Lucian-Alexandru Găvozdea

București, 3 iulie 2022.

Nr. 1.029.

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA

H O T Ă R Â R E  

privind alegerea membrilor Consiliului național al Ordinului Arhitecților din România

În temeiul prevederilor art. 28, art. 29 alin. (1) lit. d) și alin. (2) și ale art. 33 din Legea nr. 184/2001 privind organizarea și

exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (1)—(3),

art. 17 alin. (1), art. 20 alin. (2) și ale art. 26 din Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România,

Conferința națională a Ordinului Arhitecților din România, întrunită în 2—3 iulie 2022, adoptă următoarea hotărâre:

Art. 1. — Conferința națională a Ordinului Arhitecților din

România a ales, prin vot secret, membrii Consiliului național al

Ordinului Arhitecților din România.

Art. 2. — În funcția de membri ai Consiliului național al

Ordinului Arhitecților din România au fost aleși: 

1. pentru Filiala Teritorială Alba a Ordinului Arhitecților din

România (OAR): Gherman Alin-Gabriel, arhitect cu drept de

semnătură, și Gheorghescu Adriana Maria, arhitect cu drept de

semnătură;

2. pentru Filiala Teritorială Arad a OAR: Leric Alexandru-

Lucian, arhitect cu drept de semnătură, Abulil Raida, arhitect cu

drept de semnătură, și Negrău Daniel-Laurian, arhitect stagiar;

3. pentru Filiala Teritorială Argeș a OAR: Dordea Dragoș

Mihai, arhitect cu drept de semnătură, Răuță Radu Alexandru,

arhitect cu drept de semnătură, și Preda Silviu-Alexandru,

arhitect fără drept de semnătură;

4. pentru Filiala Teritorială Bacău — Neamț a OAR: Ababei

Dan, arhitect cu drept de semnătură, Crețu Cătălin Bogdan,

arhitect cu drept de semnătură, Neamțu Constantin, conductor

arhitect cu drept de semnătură, Florea Dan, arhitect cu drept de

semnătură, și Geliman Alexandru Vasile, arhitect cu drept de

semnătură;

5. pentru Filiala Teritorială Bihor a OAR: Panait Daniel,

arhitect cu drept de semnătură, Popa Silviu Adrian, arhitect cu

drept de semnătură, Pârvuleț Mihai, arhitect cu drept de



semnătură, Dalya Coloman, arhitect cu drept de semnătură, și

Csomortanyi Adela Maria, arhitect cu drept de semnătură;

6. pentru Filiala Teritorială Brașov—Covasna—Harghita a

OAR: Dracea Răzvan Ion, arhitect cu drept de semnătură,

Demeter-Lowe Silvia Svetlana, arhitect cu drept de semnătură,

Oprea Cristian Daniel, arhitect cu drept de semnătură, Ianchiș

Flavius Adrian, arhitect cu drept de semnătură, Oprea Dragoș,

arhitect cu drept de semnătură, Diaconu Florin, arhitect cu drept

de semnătură, și Berszan Ruxandra Carmen, arhitect cu drept

de semnătură;

7. pentru Filiala Teritorială Dobrogea a OAR: Isacov Mihai,

arhitect cu drept de semnătură, Suhov Anca, arhitect cu drept de

semnătură, Ungureanu Rodica, conductor arhitect cu drept de

semnătură, Didă Mirela, arhitect cu drept de semnătură, și

Mardare Alexandru-Cristian, arhitect cu drept de semnătură;

8. pentru Filiala Teritorială Dunărea de Jos a OAR: Crăciun

Vasilică, arhitect cu drept de semnătură, și Buhociu Dragoș

Horia, arhitect cu drept de semnătură;

9. pentru Filiala Teritorială Hunedoara a OAR: Barna Nicolae

Cristian, arhitect cu drept de semnătură, și Mirci-Dănicar Ioan,

arhitect cu drept de semnătură;

10. pentru Filiala Teritorială Iași a OAR: Curteanu Bogdan,

arhitect cu drept de semnătură, Birtum Beatrice, arhitect cu drept

de semnătură, Gheorghiță Constanța Carmina, arhitect cu drept

de semnătură, Popiniuc Mihaela, arhitect cu drept de

semnătură, Bodnar Cristian-Florin, arhitect cu drept de

semnătură, Murgu Ovidiu-Mihai, arhitect cu drept de semnătură,

și Sumanariu Alexandru, arhitect cu drept de semnătură;

11. pentru Filiala Teritorială Muntenia Sud-Est a OAR:

Militaru Adrian-Alin, arhitect cu drept de semnătură, Chițimuș

Ștefan, arhitect cu drept de semnătură, și Ținu Alexandru,

arhitect cu drept de semnătură;

12. pentru Filiala Teritorială Muntenia Vest a OAR: Isăcescu

Ramona, arhitect cu drept de semnătură, Dobre Eugeniu-Paul,

arhitect cu drept de semnătură, și Stănescu Emil, arhitect cu

drept de semnătură;

13. pentru Filiala Teritorială Mureș a OAR: Raus Adriana,

arhitect cu drept de semnătură, și Farkas Endre Lehel, arhitect

cu drept de semnătură;

14. pentru Filiala Teritorială Nord-Est a OAR: Roncea Corina

Monica, arhitect cu drept de semnătură, Manole Andrei Florin,

arhitect cu drept de semnătură, și Haralamb Constantin, arhitect

cu drept de semnătură;

15. pentru Filiala Teritorială Nord-Vest a OAR:

Andreșan Florin Dan, arhitect cu drept de semnătură,

Kalamar Soma-György, arhitect fără drept de semnătură,

și Mitru Petre Mihai, arhitect cu drept de semnătură;

16. pentru Filiala Teritorială Oltenia a OAR: Ghiță Vlad Mihai,

arhitect cu drept de semnătură, Sertis Alexandru-Victor, arhitect

cu drept de semnătură, Beșteleu Vlad, arhitect cu drept de

semnătură, Marghioala-Dragomir Ștefan, arhitect cu drept de

semnătură, și Dumitrașcu Sorin, conductor arhitect cu drept de

semnătură;

17. pentru Filiala Teritorială Prahova a OAR: Bondrea

Alexandru-Mihai, arhitect cu drept de semnătură, Dumitrescu

Adrian Florentin, arhitect cu drept de semnătură, Pandele

Andreea Roxana, conductor arhitect cu drept de semnătură,

Popa Emil, arhitect cu drept de semnătură, și Voicu Vlad

Alexandru, arhitect cu drept de semnătură;

18. pentru Filiala Teritorială Satu Mare a OAR:

Cosoreci Nicolae-Florin, arhitect cu drept de semnătură,

și Gyure-Rotariuc Noemi-Andrea, arhitect cu drept de semnătură;

19. pentru Filiala Teritorială Sibiu—Vâlcea a OAR:

Găvozdea Lucian-Alexandru, arhitect cu drept de semnătură,

Miu Cristina-Maria, arhitect cu drept de semnătură, și Paraschiv

Dan-Felix, arhitect cu drept de semnătură;

20. pentru Filiala Teritorială Timiș a OAR: Blidariu Cristian

Tiberiu, arhitect cu drept de semnătură, Burilean-Tellman Daniel

Johannes, arhitect cu drept de semnătură, și Drăgan Dragomir,

arhitect cu drept de semnătură;

21. pentru Filiala Teritorială Transilvania a OAR: Maier

Daniela, arhitect cu drept de semnătură, Pănescu Eugen,

arhitect cu drept de semnătură, Morărescu Cosmin, arhitect cu

drept de semnătură, Șimon Ciprian, arhitect cu drept de

semnătură, Domșa Dan Ștefan Feliciu, arhitect cu drept de

semnătură, Crișan Marcel Dan, arhitect cu drept de semnătură,

Aleseei Ioana, arhitect cu drept de semnătură, Trandafir Cătălin

Marian, arhitect cu drept de semnătură, și Matei Mihai, arhitect

cu drept de semnătură;

22. pentru Filiala Teritorială București a OAR: Ivănescu Emil,

arhitect cu drept de semnătură, Stanciu Maria-Iulia, arhitect cu

drept de semnătură, Hărmănescu Mihaela, arhitect cu drept de

semnătură, Hasnaș Dorothe-Marina, arhitect cu drept de

semnătură, Meliță Irina, arhitect cu drept de semnătură, Zotescu

Robert-Eugen, arhitect cu drept de semnătură, Fenyo Andrei

Ladislau, arhitect cu drept de semnătură, Munteanu Mihail,

arhitect cu drept de semnătură, Baciu Smaranda, arhitect cu

drept de semnătură, Berescu Cătălin, arhitect cu drept de

semnătură, Pintea Silvia-Mihaela, arhitect cu drept de

semnătură, Toader Yvonne, arhitect cu drept de semnătură,

Roșca Emil, arhitect cu drept de semnătură, Moiceanu Marian,

arhitect cu drept de semnătură, Bâlici Ștefan, arhitect cu drept

de semnătură, Constantinescu Dragoș-Olt, arhitect cu drept de

semnătură, Nemțeanu Ruxandra, arhitect cu drept de

semnătură, Zerva Adrian-Emilian, arhitect cu drept de

semnătură, Nemes Karoly Imre, arhitect cu drept de semnătură.

Art. 3. — Mandatul membrilor Consiliului național al Ordinului

Arhitecților din România este de 4 ani, respectiv 2022—2026.

Art. 4. — Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Președintele Ordinului Arhitecților din România,

Lucian-Alexandru Găvozdea

București, 3 iulie 2022.

Nr. 1.030.
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Art. 1. — Conferința națională a Ordinului Arhitecților din

România a ales, prin vot secret, membrii Comisiei naționale de

disciplină a Ordinului Arhitecților din România.

Art. 2. — Sunt aleși membri ai Comisiei naționale de

disciplină a Ordinului Arhitecților din România:

a) Ciurariu Emilian Sorin, arhitect cu drept de semnătură,

membru titular;

b) Tănase Iuliana Nicoleta, arhitect cu drept de semnătură,

membru titular;

c) Idiceanu-Mathe Dan, arhitect cu drept de semnătură,

membru titular;

d) Kovacs Angela, arhitect cu drept de semnătură, membru

titular;

e) Iugan Florentina, arhitect cu drept de semnătură, membru

titular;

f) Rusu Anca-Oana, arhitect cu drept de semnătură, membru

supleant;

g) Popescu Toader, arhitect cu drept de semnătură, membru

supleant;

h) Bogdan Mariana, arhitect cu drept de semnătură, membru

supleant;

i) Măldărescu Silvia, arhitect cu drept de semnătură, membru

supleant;

j) Gabor Cristian, arhitect cu drept de semnătură, membru

supleant;

k) Rugescu Răzvan, arhitect cu drept de semnătură, membru

supleant;

l) Vasvary Victoria, arhitect cu drept de semnătură, membru

supleant.

Art. 3. — Mandatul membrilor Comisiei naționale de

disciplină a Ordinului Arhitecților din România este de 4 ani,

respectiv pentru perioada 2022—2026.

Art. 4. — Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Președintele Ordinului Arhitecților din România,

Lucian-Alexandru Găvozdea

București, 3 iulie 2022.

Nr. 1.031.

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA

H O T Ă R Â R E  

privind alegerea membrilor Comisiei de cenzori a Ordinului Arhitecților din România

În temeiul prevederilor art. 28, art. 29 alin. (1) lit. e) și alin. (2) și ale art. 33 din Legea nr. 184/2001 privind organizarea și

exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 alin. (1)—(3), art. 20 alin. (2),

art. 28, art. 38 alin. (4) și ale art. 40 alin. (1) și (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului Arhitecților din România,

Conferința națională a Ordinului Arhitecților din România, întrunită în 2—3 iulie 2022, adoptă următoarea hotărâre:

Art. 1. — Conferința națională a Ordinului Arhitecților din

România a ales, prin vot secret, membrii Comisiei de cenzori a

Ordinului Arhitecților din România.

Art. 2. — Sunt aleși membri ai Comisiei de cenzori a

Ordinului Arhitecților din România:

a) Stan Marian, conductor arhitect cu drept de semnătură,

membru titular;

b) Iatagan Iulia, arhitect cu drept de semnătură, membru

titular;

c) Al Bashtawi Mohammad, arhitect cu drept de semnătură,

membru supleant;

d) Pașol Alexandru, arhitect cu drept de semnătură, membru

supleant.

Art. 3. — Mandatul membrilor Comisiei de cenzori a

Ordinului Arhitecților din România este de 4 ani, respectiv pentru

perioada 2022—2026.

Art. 4. — Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA

H O T Ă R Â R E  

privind alegerea membrilor Comisiei naționale de disciplină a Ordinului Arhitecților din România

În temeiul prevederilor art. 28, art. 29 alin. (1) lit. e) și alin. (2), art. 33 și art. 40 alin. (2) din Legea nr. 184/2001 privind

organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 alin. (1)—(3),

art. 20 alin. (2), art. 28, art. 38 alin. (4) și ale art. 43 alin. (1) și (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Ordinului

Arhitecților din România,

Conferința națională a Ordinului Arhitecților din România, întrunită în 2—3 iulie 2022, adoptă următoarea hotărâre:

Președintele Ordinului Arhitecților din România,

Lucian-Alexandru Găvozdea

București, 3 iulie 2022.

Nr. 1.032.

15

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 735/21.VII.2022



EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI  — CAMERA DEPUTAȚILOR

&JUYEJT|457442]
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735/21.VII.2022 conține 16 pagini. Prețul: 4 lei ISSN 1453—4495

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

— Prețuri pentru anul 2022 —

Nr. 

crt.

Denumirea publicației

Valoare

(TVA 5% inclus) — lei

12 luni 3 luni 1 lună

1.
Monitorul Oficial, Partea I 1.380 380 138

2.
Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară 1.640 150

3.
Monitorul Oficial, Partea a II-a 2.460 220

4.
Monitorul Oficial, Partea a III-a 470 50

5.
Monitorul Oficial, Partea a IV-a 1.880 170

6.
Monitorul Oficial, Partea a VI-a 1.750 160

7.
Monitorul Oficial, Partea a VII-a 600 55

N O T Ă :

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.

A B O N A M E N T E  L A  P R O D U S E L E  Î N  F O R M A T  E L E C T R O N I C

— Prețuri pentru anul 2022 —

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.

Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica online comanda.

Produs

Abonamentul FLEXIBIL 

(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)

Lunar Anual

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

AutenticMO 60 150 380 910 2.000 550 1.380 3.450 8.280 18.220

ExpertMO 100 250 630 1.510 3.320 1.000 2.500 6.250 15.000 33.000

Produs

Abonamentul COMPLET

(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)

Lunar Anual

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

AutenticMO 70 180 450 1.080 2.380 650 1.630 4.080 9.790 21.540

ExpertMO 120 300 750 1.800 3.960 1.200 3.000 7.500 18.000 39.600

Colecția Monitorul Oficial în format electronic, oricare dintre părțile acestuia 100 lei/an

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329

C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR

și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro

Adresa Biroului pentru relații cu publicul este: 

Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București; 012329.

Tel. 021.401.00.73, e-mail: concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro

Pentru publicări, încărcați actele pe site, la: https://www.monitoruloficial.ro/brp/


