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Articol unic. — Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 22 din

18 august 2010 pentru modificarea și completarea Legii

nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a

instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor

consumatoare de combustibil, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.10

din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite

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

nr. 606 din 26 august 2010, cu următoarele modificări și

completări:

1. La articolul I, după punctul 14 se introduce un nou

punct, punctul 15,  cu următorul cuprins:

„15. La articolul 25 alineatul (1), litera a) se modifică și
va avea următorul cuprins:

«a) nerespectarea prevederilor art. 6 lit. c) și e), art. 10 lit. a),

b) și e), art. 12 lit. d), e), f) și h), art. 14 lit. c) și e), art. 16 și ale

art. 19 alin. (2), cu amendă de la 2.000 lei la 15.000 lei;»”.

2. La articolul II, după alineatul (1) se introduc două noi

alineate, alineatele (1

1

) și (1

2

), cu următorul cuprins:

„(1

1

) CNCIR nu își poate schimba structura acționariatului

până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (4).

(1

2

) Tarifele percepute pentru activitățile cu caracter specific

prestate de CNCIR se propun de către Ministerul Economiei,

Comerțului și Mediului de Afaceri, se avizează de către

Ministerul Finanțelor Publice și se aprobă prin hotărâre a

Guvernului.”

3. La articolul II, alineatul (4) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(4) Prescripția tehnică pentru stabilirea condițiilor și

cerințelor tehnice de autorizare a persoanelor fizice și a

persoanelor juridice ce efectuează verificări tehnice în vederea

autorizării funcționării și verificării tehnice în utilizare la instalațiile

și echipamentele prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 64/2008,

cu modificările și completările ulterioare, se aprobă prin ordin al

ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, în

termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a legii de aprobare

a prezentei ordonanțe.” 

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

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

IOAN OLTEAN

PREȘEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 6 iunie 2011.

Nr. 93.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței

Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea

Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță 

a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat 

și a aparatelor consumatoare de combustibil

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

României, republicată,

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

Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului

nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind

funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de

ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil și se dispune publicarea

acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 3 iunie 2011.

Nr. 550.

�

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 404/9.VI.2011

L E G I  Ș I  D E C R E T E

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

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

L E G E

privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune,

instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil

Parlamentul României adoptă prezenta lege.



Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 82 din 8 septembrie 2010 pentru modificarea

art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind

Codul fiscal, precum și pentru modificarea art. III din Ordonanța

de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și

completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri

financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 638 din 10 septembrie 2010, cu următoarea

modificare:

— La articolul II, alineatul (2) al articolului III va avea

următorul cuprins:

„(2) În sistemul public de pensii și în sistemul asigurărilor

pentru șomaj, prin venituri de natură profesională, altele decât
cele de natură salarială, în sensul prezentei ordonanțe de

urgență, se înțelege acele venituri realizate din drepturi de autor

și drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13

1

din

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și

completările ulterioare, și/sau venituri rezultate din activități

profesionale desfășurate în baza contractelor/convențiilor

încheiate potrivit Codului civil, precum și contractele civile și cele

de colaborare încheiate în temeiul prevederilor art. 38 alin. (6)

din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al

senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv

art. 18 din Legea nr. 53/1991 privind indemnizațiile și celelalte

drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea

personalului din aparatul Parlamentului României, republicată,

cu modificările și completările ulterioare. Asupra acestor venituri

se datorează contribuțiile individuale de asigurări sociale și

asigurări pentru șomaj.”

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

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

IOAN OLTEAN

PREȘEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 6 iunie 2011.

Nr. 94.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7

alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul

fiscal, precum și pentru modificarea art. III din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea 

și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

și alte măsuri financiar-fiscale

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

României, republicată,

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

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

a Guvernului nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru modificarea art. III din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale și se dispune

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

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 3 iunie 2011.

Nr. 551.

�

3

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 404/9.VI.2011

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. 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1)

pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru modificarea art. III

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale

Parlamentul României adoptă prezenta lege.



Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 114 din 15 decembrie 2010 pentru completarea

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind

gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din

Fondul european de garantare agricolă, Fondul european

agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit

și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea

fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană

și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului

de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării

politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de

control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și

pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind

stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european

agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru

pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea

riscului de creditare de către fondurile de garantare, publicată

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din

20 decembrie 2010, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I punctul 4, la articolul 22

1

, alineatul (1) se

modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 22

1

. — (1) Pentru schema de inginerie financiară, astfel

cum este prevăzută la alin. (1) al art. 34 din Regulamentul (CE)

nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor

norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului

(CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European

pentru Pescuit, gestionarul schemei de inginerie financiară

acordă garanții beneficiarilor, în vederea obținerii unui credit

bancar pentru cofinanțarea proiectelor contractate, pentru

măsurile: 1.3 Investiții la bordul navelor și selectivitate,

1.4 Pescuitul de coastă la scară redusă, 1.5 Compensații

socioeconomice pentru managementul flotei de pescuit,

2.1 Acvacultura, 2.2 Pescuit în apele interioare, 2.3 Prelucrarea

și comercializarea peștelui, 3.1 Acțiuni colective, 3.3 Porturi de

pescuit, puncte de debarcare și adăposturi.”

2. La articolul I punctul 4, la articolul 22

2

, după alineatul (1)

se introduce un nou alineat, alineatul (1

1

), cu următorul

cuprins:

„(1

1

) MADR, prin Direcția generală pescuit — Autoritate de

Management pentru POP, acordă un avans de până la 50% din

valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru solicitanții care sunt

instituții publice, pentru realizarea de investiții prin POP, ale căror

cereri de finanțare au fost selectate potrivit legii.”

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

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

IOAN OLTEAN

PREȘEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 6 iunie 2011.

Nr. 95.

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 404/9.VI.2011

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. 114/2010 pentru completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare

nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol 

de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat,

privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor

alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare

desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție 

și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 

privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, 

prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 



Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2010 pentru

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2009

privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile

provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul

european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru

pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind

gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la

Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de

stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor

necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și

a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul

pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005

privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul

european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european

pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin

preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, și

se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al

României, Partea I. 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 3 iunie 2011. 

Nr. 552

�

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. 91/2009 

pentru modificarea unor acte normative

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

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

nr. 91 din 30 iunie 2009 pentru modificarea unor acte normative,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din

1 iulie 2009, cu următoarele modificări:

1. Articolul II se abrogă.

2. Articolul IV va avea următorul cuprins:

„Art. IV. — Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să

introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite,

modificările prevăzute la art. III în structura bugetului de stat și

în volumul și structura bugetelor acestora pe anul 2009.”

Art. II. — La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă

art. III din Ordonanța Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea

sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul

comerțului cu semințe de consum, precum și pentru modificarea

unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 476 din 10 iulie 2009, aprobată cu modificări și

completări prin Legea nr. 53/2010.

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

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

IOAN OLTEAN

PREȘEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

București, 6 iunie 2011.

Nr. 96.

5

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 404/9.VI.2011

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2010

pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor

comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european

agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul

de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană 

și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare 

a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului 

de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 

din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol

pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă,

prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

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:



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

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 117/2011 privind aprobarea bugetului de venituri 

și cheltuieli pe anul 2011 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu,

precum și a Listei programelor finanțate din Fondul pentru mediu în anul 2011

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2

1

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005

privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Anexele nr. 1—3 la Hotărârea Guvernului

nr. 117/2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli

pe anul 2011 al Fondului pentru mediu și al Administrației

Fondului pentru Mediu, precum și a Listei programelor finanțate

din Fondul pentru mediu în anul 2011, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 17 februarie 2011, se

modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1—3*), care fac parte

integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului și pădurilor,

László Borbély 

Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, interimar,

Emil Boc

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Ialomițianu

București, 1 iunie 2011.

Nr. 567.

*) Anexele nr. 1—3 sunt reproduse în facsimil.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 91/2009 pentru modificarea 

unor acte normative

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. 91/2009 pentru modificarea unor acte normative și se dispune

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

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 3 iunie 2011.

Nr. 553.
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ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 117/2011)

ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pentru anul 2011 al Fondului pentru Mediu

— mii lei —
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ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 117/2011)

ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU

B U G E T U L  D E  V E N I T U R I  Ș I  C H E L T U I E L I

pe anul 2011 al Administrației Fondului pentru Mediu

— mii lei —
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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 2011 —

Nr. 

crt.

Denumirea publicației

Număr 

de apariții 

anuale

Valoare

(TVA 9% inclus) — lei

12 luni 3 luni 1 lună

1.
Monitorul Oficial, Partea I 900 1.200 330 120

2.
Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară 144 1.500 140

3.
Monitorul Oficial, Partea a II-a 245 2.250 200

4.
Monitorul Oficial, Partea a III-a 370 430 40

5.
Monitorul Oficial, Partea a IV-a 5.270 1.720 160

6.
Monitorul Oficial, Partea a VI-a 300 1.600 150

7.
Monitorul Oficial, Partea a VII-a 35 540 50

8.
Colecția Legislația României 4 450 120

9.
Colecția Hotărâri ale Guvernului României 12 750 70

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 2011 —

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 50 130 330 790 1.740 500 1.250 3.130 7.510 16.520

ExpertMO 100 250 630 1.510 3.320 1.000 2.500 6.250 15.000 33.000

Autentic+ExpertMO 130 330 830 1.990 4.380 1.300 3.250 8.130 19.510 42.920

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 60 150 380 910 2.000 600 1.500 3.750 9.000 19.800

ExpertMO 120 300 750 1.800 3.960 1.200 3.000 7.500 18.000 39.600

Autentic+ExpertMO 150 380 950 2.280 5.020 1.500 3.750 9.380 22.510 49.520

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,

IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București

și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București 

(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

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

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,

bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72

Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404/9.VI.2011 conține 16 pagini. Prețul: 3,20 lei ISSN 1453—4495
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