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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 121/2001
pentru suspendarea temporarã a tuturor procedurilor referitoare la adopþiile internaþionale
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 121 din 8 octombrie 2001 pentru suspendarea temporarã a tuturor procedurilor referitoare la
adopþiile internaþionale, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 633 din 9 octombrie 2001, cu
urmãtoarele modificãri ºi completãri:
1. La articolul 1 se introduce alineatul 2 cu urmãtorul
cuprins:
”Cererile pentru încuviinþarea adopþiei copiilor români,
înaintate de cãtre o persoanã sau o familie cu cetãþenie
strãinã ori de cãtre o persoanã sau o familie cu cetãþenie
românã ºi cu domiciliul sau reºedinþa în strãinãtate, aflate
pe rolul instanþelor judecãtoreºti la data intrãrii în vigoare a
prezentei ordonanþe de urgenþã, se soluþioneazã potrivit
reglementãrilor în vigoare la data introducerii acestora.Ò
2. Dupã articolul 1 se introduc articolele 1 1 Ñ1 5 cu
urmãtorul cuprins:
”Art. 11. Ñ Prin derogare de la prevederile art. 1, în
situaþii excepþionale, impuse de interesul superior al copilului, la propunerea Autoritãþii Naþionale pentru Protecþia
Copilului ºi Adopþie, avizatã de Secretariatul General al
Guvernului, Guvernul poate aproba transmiterea unor cereri
de încuviinþare a adopþiei internaþionale cãtre instanþele
judecãtoreºti competente.
Art. 1 2. Ñ În scopul solicitãrii aprobãrii Guvernului,
prevãzutã la art. 1 1 , prin derogare de la prevederile
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 25/1997 cu privire
la regimul juridic al adopþiei, aprobatã cu modificãri prin
Legea nr. 87/1998, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Copilului ºi Adopþie
analizeazã cererile având ca obiect adopþia copiilor români
de cãtre o persoanã sau o familie cu cetãþenie strãinã ori
de cãtre o persoanã sau o familie cu cetãþenie românã ºi
cu domiciliul sau reºedinþa în strãinãtate, depuse la secretariatul Comitetului Român pentru Adopþii.
Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Copilului ºi
Adopþie verificã îndeplinirea condiþiilor prevãzute la art. 7
alin. (1) lit. c) ºi d), art. 11 alin. (2)Ñ(4) ºi la art. 13 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 25/1997, aprobatã
cu modificãri prin Legea nr. 87/1998, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, ºi solicitã serviciilor publice specializate

pentru protecþia copilului, respectiv persoanei sau familiei
care doreºte sã adopte, documentele prevãzute la art. 12
alin. (5) lit. a), b) ºi d) ºi raportul referitor la ancheta
psihosocialã a copilului, prevãzut la art. 18 alin. (5) din
aceeaºi ordonanþã de urgenþã. De asemenea, Autoritatea
Naþionalã pentru Protecþia Copilului ºi Adopþie solicitã serviciilor publice specializate consimþãmântul, exprimat în formã
autenticã, al pãrinþilor sau, dupã caz, al pãrintelui, la
adopþia copilului de cãtre o persoanã sau o familie dintre
cele prevãzute la alin. 1.
Dosarul, cuprinzând confirmarea îndeplinirii condiþiilor ºi
a documentelor prevãzute la alin. 2, se înainteazã
Secretariatului General al Guvernului pentru avizare ºi pentru solicitarea aprobãrii de cãtre Guvern a transmiterii cererii de încuviinþare a adopþiei cãtre instanþa judecãtoreascã
competentã.
Art. 13. Ñ Dupã aprobarea de cãtre Guvern, Autoritatea
Naþionalã pentru Protecþia Copilului ºi Adopþie transmite, de
îndatã, instanþei judecãtoreºti competente cererea de încuviinþare a adopþiei, însoþitã de dosarul prevãzut la art. 12
alin. 3.
Art. 14. Ñ Instanþa judecãtoreascã se pronunþã, exclusiv
pe baza actelor depuse de Autoritatea Naþionalã pentru
Protecþia Copilului ºi Adopþie, în a zecea zi de la data
înregistrãrii cererii de încuviinþare a adopþiei.
În cazul amânãrii judecãrii cererii urmãtorul termen fixat
de instanþã este de cel mult 10 zile.
Judecarea
cererii se face cu citarea Autoritãþii
Naþionale pentru Protecþia Copilului ºi Adopþie, a persoanei
sau a familiei care doreºte sã adopte ºi cu participarea
procurorului.
Hotãrârea pronunþatã de instanþã poate fi atacatã cu
recurs în termen de 3 zile de la data pronunþãrii.
Art. 15. Ñ În termen de 3 zile de la data rãmânerii irevocabile a hotãrârii judecãtoreºti prin care a fost
încuviinþatã adopþia, Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia
Copilului ºi Adopþie elibereazã un certificat care atestã cã
adopþia este conformã cu normele impuse de Convenþia
asupra protecþiei copiilor ºi cooperãrii în materia adopþiei
internaþionale, încheiatã la Haga la 29 mai 1993 ºi ratificatã prin Legea nr. 84/1994.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 13 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 14 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 6 iunie 2002.
Nr. 347.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 121/2001
pentru suspendarea temporarã a tuturor procedurilor
referitoare la adopþiile internaþionale
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporarã a tuturor
procedurilor referitoare la adopþiile internaþionale ºi se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 4 iunie 2002.
Nr. 492.
«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 14/2002 pentru ratificarea Memorandumului de înþelegere
dintre Guvernul României ºi Organizaþia Naþiunilor Unite
privind contribuþia cu resurse la unitatea specialã de poliþie
a Naþiunilor Unite din Kosovo, semnat la New York
la 11 februarie 2002
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 14
din 14 februarie 2002 pentru ratificarea Memorandumului de înþelegere dintre
Guvernul României ºi Organizaþia Naþiunilor Unite privind contribuþia cu
resurse la unitatea specialã de poliþie a Naþiunilor Unite din Kosovo, semnat
la New York la 11 februarie 2002, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 140 din 22 februarie 2002.
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 27 martie 2002, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 13 mai
2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 6 iunie 2002.
Nr. 350.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 14/2002
pentru ratificarea Memorandumului de înþelegere
dintre Guvernul României ºi Organizaþia Naþiunilor Unite
privind contribuþia cu resurse la unitatea specialã de poliþie
a Naþiunilor Unite din Kosovo, semnat la New York
la 11 februarie 2002
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 14/2002 pentru ratificarea Memorandumului de
înþelegere dintre Guvernul României ºi Organizaþia Naþiunilor Unite privind
contribuþia cu resurse la unitatea specialã de poliþie a Naþiunilor Unite din
Kosovo, semnat la New York la 11 februarie 2002, ºi se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 4 iunie 2002.
Nr. 495.
«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind declararea oraºului Cugir Oraº-martir al Revoluþiei
din decembrie 1989
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ În semn de omagiu adus eroismului manifestat de
locuitorii oraºului Cugir ºi pentru cinstirea martirilor cãzuþi în Revoluþia din
decembrie 1989, oraºul Cugir se declarã Oraº-martir al Revoluþiei din
decembrie 1989.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 16 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 16 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU
Bucureºti, 6 iunie 2002.
Nr. 351.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind declararea oraºului Cugir
Oraº-martir al Revoluþiei din decembrie 1989
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind declararea oraºului Cugir
Oraº-martir al Revoluþiei din decembrie 1989 ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 4 iunie 2002.
Nr. 496.

«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind declararea ca oraº a comunei Bãlceºti, judeþul Vâlcea
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. 1. Ñ (1) Comuna Bãlceºti, judeþul Vâlcea, se declarã oraº.
(2) Satele Beneºti, Cârlogani, Chirculeºti, Goruneºti, Irimeºti, Oteteliºu,
Preoteºti ºi Satu Poieni aparþin oraºului Bãlceºti.
Art. 2. Ñ Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativã
a teritoriului României, republicatã în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54Ð55 din
27 iulie 1981, cu modificãrile ulterioare, se modificã în mod corespunzãtor.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 16 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 16 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU
Bucureºti, 6 iunie 2002.
Nr. 353.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind declararea
ca oraº a comunei Bãlceºti, judeþul Vâlcea
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind declararea ca oraº a comunei Bãlceºti, judeþul Vâlcea, ºi se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 4 iunie 2002.
Nr. 498.

«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale
pentru obligaþii bãneºti
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 9
din 21 ianuarie 2000 privind nivelul dobânzii legale pentru
obligaþii bãneºti, emisã în temeiul art. 1 lit. T din Legea
nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonanþe ºi publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000, cu urmãtoarele
modificãri ºi completãri:
1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 1. Ñ Pãrþile sunt libere sã stabileascã, în convenþii,
rata dobânzii pentru întârzierea la plata unei obligaþii
bãneºti.Ò
2. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 3. Ñ Dobânda legalã se stabileºte, în materie
comercialã, la nivelul dobânzii de referinþã a Bãncii
Naþionale a României.
Potrivit art. 7 din Codul comercial, sunt comercianþi cei
care fac fapte de comerþ, având comerþul ca o profesiune
obiºnuitã, ºi societãþile comerciale.
În toate celelalte cazuri dobânda legalã se stabileºte la
nivelul dobânzii de referinþã a Bãncii Naþionale a României,
diminuat cu 20%.
Nivelul dobânzii de referinþã a Bãncii Naþionale a
României, în funcþie de care se stabileºte dobânda legalã,

este cel din prima zi lucrãtoare a anului, pentru dobânda
legalã cuvenitã pe semestrul I al anului în curs, ºi cel din
prima zi lucrãtoare a lunii iulie, pentru dobânda legalã
cuvenitã pe semestrul II al anului în curs.
Dobânda de referinþã a Bãncii Naþionale a României se
calculeazã ca medie, ponderatã cu volumul tranzacþiilor,
între dobânda la depozitele atrase de Banca Naþionalã a
României ºi vânzãrile reversibile de titluri de stat efectuate
de aceasta în luna anterioarã celei pentru care se face
anunþul.
Nivelul dobânzii de referinþã a Bãncii Naþionale a
României va fi publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, prin grija Bãncii Naþionale a României.Ò
3. Alineatul 1 al articolului 10 va avea urmãtorul
cuprins:
”Dobânzile percepute sau plãtite de Banca Naþionalã
a României, de bãnci, de Casa de Economii ºi
Consemnaþiuni C.E.C. Ñ S.A., de organizaþiile cooperatiste
de credit ºi de Ministerul Finanþelor Publice, precum ºi
modul de calcul al acestora se stabilesc prin reglementãri
specifice.Ò
4. Articolul 11 se abrogã.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 13 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 6 iunie 2002.
Nr. 356.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonanþei Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul
dobânzii legale pentru obligaþii bãneºti
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonanþei
Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaþii bãneºti ºi
se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 4 iunie 2002.
Nr. 501.
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ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
pentru modificarea art. 45 lit. a) din Legea asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta ordonanþã de urgenþã.
Articol unic. Ñ Litera a) a articolului 45 din Legea asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 31 iulie
1997, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se modificã
ºi va avea urmãtorul cuprins:

”a) în asistenþa medicalã primarã ºi de specialitate, prin
tarif pe persoanã asiguratã, prin tarif pe serviciu medical
sau prin sumã fixã negociatã care se deconteazã pentru
un pachet de servicii, dupã caz;Ò.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul sãnãtãþii ºi familiei,
Daniela Bartoº
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 13 iunie 2002.
Nr. 69.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL APELOR ªI PROTECÞIEI MEDIULUI

ORDIN
pentru aprobarea conþinutului Fiºei de evidenþã a barajelor Ñ NTLH-035
Ministrul apelor ºi protecþiei mediului,
având în vedere prevederile art. 31 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranþa barajelor, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 466/2001, ale art. III din Legea nr. 466/2001, ale art. 48, 62, 64,
68 ºi 110 din Legea apelor nr. 107/1996, precum ºi ale art. 8 ºi 13 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcþii,
în baza avizului tehnic consultativ al Comisiei Naþionale pentru Siguranþa Barajelor ºi a Altor Lucrãri Hidrotehnice,
în temeiul art. 7 ºi al prevederilor anexei nr. 3 la Hotãrârea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea ºi
funcþionarea Ministerului Apelor ºi Protecþiei Mediului, modificatã ºi completatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 352/2001,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã conþinutul Fiºei de evidenþã a
barajelor ºi digurilor care realizeazã retenþii permanente sau
nepermanente de apã, prevãzutã în anexa nr. 1.
(2) Se aprobã conþinutul Fiºei de evidenþã a barajelor ºi
digurilor care realizeazã depozite de deºeuri industriale Ñ
NTLH-035, prevãzutã în anexa nr. 2.
Art. 2. Ñ Fiºele de evidenþã a lucrãrilor hidrotehnice
speciale (centrale hidroelectrice ºi ecluze din frontul barat,
derivaþii cu nivel liber realizate în rambleu, rezervoare
supraterane cu volume de peste 5.000 m 3 ºi conducte
forþate) se vor întocmi dupã modelul fiºelor prezentate în
anexe, cu parametrii ºi datele specifice fiecãrui tip de
lucrare.

Art. 3. Ñ Fiºa de evidenþã a barajului se întocmeºte de
cãtre deþinãtorul acestuia, se actualizeazã anual ºi se
transmite Direcþiei generale de gospodãrire a apelor din
cadrul Ministerului Apelor ºi Protecþiei Mediului, în cursul trimestrului I, prin unul dintre urmãtoarele mijloace: poºtã,
fax, e-mail sau suport magnetic.
Art. 4. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezentul ordin.
Art. 5. Ñ Direcþia generalã de gospodãrire a apelor din
cadrul Ministerului Apelor ºi Protecþiei Mediului va aduce la
îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 6. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul apelor ºi protecþiei mediului,
Petru Lificiu
Bucureºti, 11 februarie 2002.
Nr. 121.
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ANEXA Nr. 1*)

*) Anexa nr. 1 este reprodusã în facsimil.
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ANEXA Nr. 2*)

*) Anexa nr. 2 este reprodusã în facsimil.
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