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PREȘEDINTELE 

CAMEREI DEPUTAȚILOR

ION-MARCEL CIOLACU

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

București, 12 ianuarie 2023.

Nr. 41.

A C O R D

între România și Republica Chile în domeniul securității sociale

România și Republica Chile, denumite în continuare „părți contractante”,

dorind să reglementeze relațiile dintre cele două state în domeniul securității sociale,

au convenit asupra următoarelor dispoziții:

PARTEA I

Dispoziții generale

ARTICOLUL 1

Definiții

1) În scopul aplicării prezentului acord, următorii termeni și

expresii desemnează:

a. „teritoriu”:

pentru România: întreg teritoriul de stat al României, inclusiv

marea sa teritorială și spațiul aerian de deasupra teritoriului și

mării teritoriale, asupra cărora România își exercită

suveranitatea, precum și zona contiguă, platoul continental și

zona economică exclusivă, asupra cărora România își exercită,

în conformitate cu legislația sa și potrivit normelor și principiilor

dreptului internațional, drepturi suverane și jurisdicție;

pentru Republica Chile: domeniul teritorial prevăzut de

Constituția politică a Republicii Chile;

b. „cetățean al unei părți contractante”:

pentru România: o persoană care are cetățenia română;

pentru Republica Chile: toate persoanele recunoscute ca

atare de Constituția politică a Republicii Chile;

c. „legislație”: legile și celelalte acte normative care

reglementează domeniile prevăzute la articolul 2;

d. „autoritate competentă”:

pentru România: ministerele responsabile pentru domeniile

prevăzute la articolul 2;

pentru Republica Chile: Ministerul Muncii și Securității

Sociale;

e. „instituție competentă sau instituție”: instituția sau autoritatea

responsabilă în fiecare caz cu aplicarea legislației prevăzute la

articolul 2 al prezentului acord sau instituția pe cheltuiala căreia

sunt furnizate prestațiile sau instituția desemnată de autoritatea

competentă a părții contractante respective;

f. „persoana asigurată”: persoana care este sau a fost

supusă legislației prevăzute la articolul 2;

g. „perioadă de asigurare”: perioadele de contribuție și

perioadele asimilate, realizate în conformitate cu legislația

fiecărei părți contractante;

h. „prestație”: pensiile, alocațiile, indemnizațiile, ajutoarele,

precum și toate revalorizările acestora, prevăzute de legislația

care reglementează domeniile menționate la articolul 2;

i. „domiciliu”:

pentru România: locul de ședere obișnuită;

pentru Republica Chile: domiciliu reprezintă domiciliul

conform definiției din legislația Republicii Chile;

j. „ședere”: locul de ședere temporară;
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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

pentru ratificarea Acordului 

dintre România și Republica Chile în domeniul securității sociale,

semnat la Santiago, Chile, la 26 februarie 2021

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Se ratifică Acordul dintre România și Republica Chile

în domeniul securității sociale, semnat la Santiago, Chile, la 26 februarie 2021.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
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k. „organism de legătură”: instituțiile desemnate de

autoritățile competente pentru coordonarea aplicării prezentului

acord.

2) Ceilalți termeni și celelalte expresii utilizate în prezentul

acord au semnificația prevăzută de legislația fiecărei părți

contractante.

ARTICOLUL 2

Domeniul material de aplicare

1) Prezentul acord se aplică:

pentru România, legislației privind:

a) pensiile pentru bătrânețe, invaliditate, urmaș, acordate din

sistemul public de pensii;

b) îngrijirea sănătății, în scopul aplicării articolului 21;

pentru Republica Chile, legislației privind:

a) sistemul de pensii pentru bătrânețe, invaliditate și urmaș

care se bazează pe finanțarea individuală proprie privată;

b) schemele de pensii pentru bătrânețe, invaliditate și urmaș

administrate de Institutul de Securitate Socială; și

c) sistemul de îngrijire medicală, în scopul aplicării

articolului 21.

2) Prezentul acord se va aplica, de asemenea, legislației

care înlocuiește, codifică, modifică sau completează legislația

referitoare la prestațiile prevăzute la paragraful 1) al prezentului

articol.

3) Prezentul acord nu se aplică legislației care instituie un

nou domeniu al sistemului de asigurări sociale, dacă părțile

contractante nu convin altfel.

4) În aplicarea prezentului acord nu vor fi luate în considerare

dispozițiile altor acorduri bilaterale sau multilaterale încheiate de

una dintre părțile contractante, corespunzătoare legislației

prevăzute la paragraful 1) al prezentului articol.

ARTICOLUL 3

Domeniul personal de aplicare

Prezentul acord se aplică:

1) tuturor persoanelor care sunt sau au fost supuse legislației

uneia sau ambelor părți contractante;

2) persoanelor ale căror drepturi derivă, conform legislației

aplicabile, de la persoanele prevăzute la punctul 1) al prezentului

articol.

ARTICOLUL 4

Egalitatea de tratament

Dacă prezentul acord nu prevede altfel, persoanele care sunt

sau au fost supuse legislației unei părți contractante și care au

domiciliul pe teritoriul celeilalte părți contractante vor avea, în

aplicarea legislației acestei părți contractante, aceleași drepturi

și obligații ca și cetățenii acestei părți contractante.

ARTICOLUL 5

Exportul prestațiilor

1) Dacă prezentul acord nu prevede altfel, pensiile pentru

invaliditate, bătrânețe sau urmaș care sunt plătite conform

legislației în vigoare în una dintre părțile contractante nu vor fi

reduse, modificate, amendate, suspendate sau reținute ca

urmare a faptului că beneficiarul are domiciliul pe teritoriul

celeilalte părți contractante.

2) Prestațiile menționate la paragraful 1) al prezentului articol

datorate de una dintre părțile contractante cetățenilor celeilalte

părți contractante care au domiciliul într-un stat terț vor fi plătite

în aceleași condiții ca pentru persoanele asigurate în prima

parte contractantă, care au domiciliul într-un stat terț.

3) În ceea ce privește România, prevederile paragrafului 1)

al prezentului articol nu se vor aplica pentru prestațiile speciale

necontributive în bani.

ARTICOLUL 6

Evitarea cumulului de prestații

1) Prezentul acord nu poate să confere sau să mențină

dreptul de a beneficia de două sau mai multe prestații care să

acopere același risc, acordate pe baza aceleiași perioade de

asigurare.

2) Dispozițiile paragrafului 1) al prezentului articol nu se

aplică pensiilor pentru invaliditate, bătrânețe sau urmaș care se

plătesc de către instituțiile competente ale celor două părți

contractante, în conformitate cu dispozițiile articolului 15.

PARTEA a II-a

Legislația aplicabilă

ARTICOLUL 7

Reguli generale

Dacă prezentul acord nu prevede altfel:

1) persoanele care sunt angajate pe teritoriul unei părți

contractante sunt supuse numai legislației acestei părți

contractante, chiar dacă au domiciliul pe teritoriul celeilalte părți

contractante sau dacă angajatorul are domiciliul sau sediul pe

teritoriul celeilalte părți contractante;

2) lucrătorii independenți care își desfășoară activitatea pe

teritoriul unei părți contractante sunt supuși legislației acestei

părți contractante, chiar dacă au domiciliul pe teritoriul celeilalte

părți contractante;

3) funcționarii publici și personalul asimilat acestora sunt

supuși legislației părții contractante în a cărei administrație sunt

angajați.

Reguli speciale

ARTICOLUL 8

Lucrătorii detașați

1) Persoana care este angajată pe teritoriul unei părți

contractante și care este detașată de un angajator pe teritoriul

celeilalte părți contractante pentru a exercita o anumită activitate

va fi supusă în continuare legislației primei părți contractante pe

durata exercitării acestei activități, cu condiția ca durata

previzibilă a acestei activități să nu depășească 24 de luni.

2) Lucrătorul independent care își desfășoară activitatea în

mod obișnuit pe teritoriul unei părți contractante și care

efectuează o activitate pe teritoriul celeilalte părți contractante

rămâne supus legislației primei părți contractante cu condiția ca

durata previzibilă a acestei activități să nu depășească 24 de

luni.

3) Dacă durata activității se prelungește mai mult de 24 de

luni, la cererea comună a angajatului și a angajatorului sau a

lucrătorului independent, legislația primei părți contractante

continuă să se aplice pentru o perioadă de cel mult 24 de luni,

cu acordul autorităților competente ale celor două părți

contractante. Acest acord trebuie solicitat înainte de expirarea

perioadei inițiale de 24 de luni.



ARTICOLUL 9

Personalul întreprinderilor de transport internațional

Persoana angajată într-o întreprindere de transport

internațional care își are sediul pe teritoriul unei părți contractante

și care efectuează, pe cont propriu sau în contul unor terți, servicii

de transport de pasageri sau de mărfuri pe căile ferate, rutiere,

aeriene sau pe apele interioare este supusă legislației acestei

părți contractante. Totuși:

1) persoana angajată de către o filială sau reprezentanță

permanentă a întreprinderii menționate este supusă legislației

părții contractante pe teritoriul căreia se găsește această filială

sau reprezentanță permanentă;

2) persoana care desfășoară o activitate, în principal pe

teritoriul părții contractante unde își are domiciliul, este supusă

legislației acestei părți contractante, chiar dacă întreprinderea

care o angajează nu are pe acest teritoriu nici sediul și nici o

filială sau reprezentanță permanentă.

ARTICOLUL 10

Echipajul navelor

Persoana care desfășoară o activitate la bordul unei nave

sub pavilionul unei părți contractante este supusă legislației

părții contractante sub al cărei pavilion se află nava.

ARTICOLUL 11

Membrii misiunilor diplomatice și posturilor consulare

1) Membrii misiunilor diplomatice și posturilor consulare și

personalul particular angajat exclusiv în serviciul acestora se vor

supune dispozițiilor relevante ale Convenției de la Viena din

18 aprilie 1961 cu privire la relațiile diplomatice și ale Convenției

de la Viena din 24 aprilie 1963 cu privire la relațiile consulare.

2) Persoanele angajate la care se face referire în paragraful

anterior care nu sunt detașate vor fi supuse legislației părții

contractante primitoare. Totuși, dacă sunt cetățeni ai părții

contractante trimițătoare, ei pot opta pentru aplicarea legislației

acelei părți contractante. Acest drept la opțiune poate fi exercitat

în termen de trei luni începând de la data la care persoana

respectivă a fost angajată la misiunea diplomatică sau postul

consular sau în serviciul privat al unui membru al misiunii

diplomatice sau al postului consular sau de la data intrării în

vigoare a prezentului acord.

ARTICOLUL 12

Excepții de la dispozițiile articolelor 7—11

Autoritățile competente ale celor două părți contractante sau

instituțiile desemnate de către acestea pot conveni excepții de

la dispozițiile articolelor 7—11, în interesul unei persoane sau al

unei categorii de persoane, cu condiția ca persoana sau

persoanele respective să fie supuse legislației unei părți

contractante.

PARTEA a III-a

Dispoziții speciale referitoare 

la diferitele categorii de prestații

ARTICOLUL 13

Stabilirea prestațiilor fără totalizarea perioadelor de asigurare

Dacă o persoană îndeplinește condițiile necesare pentru

obținerea unei prestații conform legislației unei părți

contractante, fără a ține cont de perioadele de asigurare

realizate conform legislației celeilalte părți contractante, instituția

competentă calculează prestațiile numai în funcție de perioadele

de asigurare realizate conform legislației pe care o aplică.

ARTICOLUL 14

Totalizarea perioadelor de asigurare

Dacă legislația unei părți contractante condiționează dreptul

la prestații de realizarea unei perioade de asigurare, instituția

care aplică această legislație ia în considerare, dacă este

necesar, perioadele de asigurare realizate conform legislației

celeilalte părți contractante, în măsura în care acestea nu se

suprapun, ca și cum ar fi perioade realizate conform legislației

primei părți contractante.

ARTICOLUL 15

Acordarea prestațiilor

1) Dacă o persoană a fost supusă succesiv sau alternativ

legislațiilor celor două părți contractante, instituția competentă a

fiecărei părți contractante stabilește, conform legislației pe care

o aplică, dacă această persoană are dreptul la prestații, ținând

cont, dacă este cazul, de dispozițiile articolului 14.

2) În acest caz, instituția competentă calculează prestațiile

după cum urmează:

a) se calculează cuantumul teoretic al prestațiilor datorate, ca

și cum toate perioadele de asigurare ar fi fost realizate conform

legislației pe care o aplică această instituție;

b) se calculează apoi cuantumul efectiv al prestației datorate

persoanei, în funcție de cuantumul teoretic calculat conform

subparagrafului a) al prezentului paragraf și proporțional cu

raportul dintre totalul perioadelor realizate înainte de producerea

riscului în conformitate cu legislația pe care o aplică și totalul

perioadelor realizate înainte de producerea riscului în

conformitate cu legislațiile celor două părți contractante;

c) cuantumul pensiei calculate conform paragrafului anterior

va fi plătit doar în baza perioadelor de asigurare realizate în

baza legislației părții contractante care acordă prestațiile.

3) Dacă cuantumul prestației se stabilește în funcție de

numărul beneficiarilor, instituția competentă ia în considerare și

persoanele care au domiciliul pe teritoriul celeilalte părți

contractante.

ARTICOLUL 16

Perioada de asigurare mai mică de un an

1) Fără a lua în considerare dispozițiile articolului 14, dacă

perioada totală de asigurare realizată conform legislației unei

părți contractante este mai mică de un an și dacă, ținând cont

numai de această perioadă, niciun drept nu este obținut în baza

acestei legislații, instituția acestei părți contractante nu este

obligată să acorde prestații pentru perioada menționată.

2) Perioadele de asigurare menționate la paragraful 1)

al prezentului articol sunt luate în considerare la calculul

cuantumului teoretic de către instituția celeilalte părți

contractante, în conformitate cu dispozițiile articolului 15, ca și

cum aceste perioade ar fi fost realizate conform legislației pe

care o aplică.

ARTICOLUL 17

Cazuri speciale pentru obținerea prestațiilor

1) Dacă legislația unei părți contractante condiționează

acordarea prestațiilor condiției ca persoana interesată să fie

supusă acelei legislații în momentul apariției riscului, această
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condiție va fi considerată îndeplinită dacă persoana interesată

plătește contribuții în cealaltă parte contractantă sau primește

pensie de la cea de-a doua parte contractantă menționată.

2) Dacă legislația unei părți contractante condiționează

acordarea anumitor prestații de realizarea unei anumite

perioade într-o profesie supusă unui regim special sau într-o

profesie sau muncă determinată, perioadele realizate conform

legislației celeilalte părți contractante nu sunt luate în

considerare pentru stabilirea dreptului la aceste prestații decât

dacă au fost realizate în baza unui regim similar sau, în lipsa

acestuia, în aceeași profesie sau, după caz, în aceeași muncă.

3) Dacă legislația unei părți contractante prevede că

perioada în care persoana în cauză primește o pensie poate fi

luată în considerare pentru stabilirea dreptului la prestație,

instituția competentă a acestei părți contractante ține cont, în

acest scop, de perioada în care persoana a primit o pensie

conform legislației celeilalte părți contractante.

ARTICOLUL 18

Încadrarea în grade de invaliditate

1) Pentru determinarea reducerii capacității de muncă în

scopul acordării pensiilor de invaliditate corespunzătoare,

instituția competentă va face evaluarea potrivit legislației pe care

o aplică. Controalele și examinările medicale necesare vor fi

efectuate de instituția de la locul de domiciliu, în urma solicitării

instituției competente.

2) Instituția părții contractante unde își are domiciliul

persoana respectivă va furniza, la cerere și gratis, rapoartele și

documentele medicale instituției celeilalte părți contractante.

3) Dacă instituția română competentă consideră necesare

examinări medicale, în interesul său exclusiv, acestea se vor

desfășura în Republica Chile pe cheltuiala sa.

4) Dacă instituția competentă din Republica Chile consideră

necesare examinări medicale suplimentare, în interesul său

exclusiv, care să fie realizate în România, acestea vor fi finanțate

potrivit legislației chiliene. Când persoana asigurată este supusă

sistemului chilian de capitalizare individuală, instituția

competentă chiliană va rambursa costul total al acestor

examinări instituției competente din România, solicitând de la

persoana asigurată procentul, conform legislației chiliene.

Totuși, instituția competentă chiliană va putea deduce costul

care trebuie suportat de persoana asigurată din pensiile datorate

sau din soldul contului său individual de capitalizare al acestuia.

5) Dacă sunt solicitate noi examinări medicale, ca urmare a

unei cereri prezentate pentru încadrarea într-un grad de

invaliditate în Republica Chile, de către o instituție competentă

chiliană sau de o companie de asigurări, costurile legate de

aceste examinări medicale vor fi suportate de solicitant.

6) Dacă sunt solicitate noi examinări medicale, ca urmare

a unei cereri prezentate pentru încadrarea într-un grad

de invaliditate în Republica Chile de către persoana asigurată,

costurile legate de aceste examinări medicale vor fi suportate

conform paragrafului 4 al prezentului articol.

ARTICOLUL 19

Aplicarea legislației române

Instituția competentă din România va stabili cuantumul

pensiei datorate proporțional cu perioadele de asigurare

realizate conform legislației din România. Prestațiile vor fi

calculate luând în considerare doar veniturile corespunzătoare

acestor perioade.

ARTICOLUL 20

Aplicarea legislației chiliene

1) Membrii unui administrator de fond de pensii vor finanța

pensiile lor în Republica Chile cu soldul acumulat în conturile lor

individuale de capitalizare. Când un astfel de sold este

insuficient pentru a finanța o pensie cel puțin egală cu pensia

minimă garantată de către stat, membrii vor avea dreptul de a

totaliza perioadele calculabile în conformitate cu articolul 14

pentru a se califica pentru pensia minimă de bătrânețe sau de

invaliditate, atât timp cât pensia garantată rămâne în vigoare și

beneficiarii îndeplinesc cerințele stabilite în legislația chiliană.

Beneficiarii pensiei de urmaș au același drept.

2) Pentru a stabili încadrarea în conformitate cu legile

chiliene pentru o pensie anticipată de bătrânețe în baza

sistemului de capitalizare individuală a pensiei, membrii cărora

li se acordă o pensie în baza legislației din România vor fi

considerați ca pensionari în baza sistemului de securitate

socială menționat la paragraful 4) de mai jos.

3) Persoanele care sunt afiliate la sistemul de capitalizare

individuală a pensiei în Republica Chile pot plăti contribuții

voluntare la acest sistem în baza acelorași condiții ca lucrătorii

independenți voluntari la care se face referire în al treilea

paragraf al articolului 90, Legea-decret 3.500, în perioada în

care au domiciliul în România, fără să fie afectată obligația

acestora de a plăti contribuții conform legislației din România.

Persoanele care aleg această prestație vor fi exceptate de la

obligația de a plăti contribuții în sistemul de sănătate chilian.

4) Membrii sistemelor de pensii administrate de către

Institutul de Securitate Socială vor avea, de asemenea, dreptul

de totalizare a perioadelor de asigurare în baza articolului 14

pentru a se califica pentru prestații de pensie în conformitate

cu prevederile legislației aplicabile.

5) În cazurile menționate în paragrafele 1) și 4) ale

prezentului articol, instituția competentă va determina valoarea

prestației ca și cum toate perioadele de asigurare au fost

realizate în conformitate cu propria legislație și va calcula, în

scopul plății, partea din prestație pe care trebuie să o plătească

ca proporție a perioadelor de asigurare realizate exclusiv în

baza acelei legislații din totalul perioadelor de asigurare realizate

în baza legislațiilor ambelor părți contractante.

În momentul în care perioadele de asigurare totalizate în

ambele părți contractante depășesc perioada stabilită de

legislația chiliană pentru a fi îndreptățit la o pensie completă, anii

în plus vor fi omiși din acest calcul.

6) În ceea ce privește calificarea pentru pensii în conformitate

cu legislația care reglementează sistemele de asigurări

administrate de către Institutul de Securitate Socială, persoanele

care plătesc contribuțiile sau primesc pensiile în conformitate

cu legislația din România vor fi considerate membri actuali

ai sistemului relevant de asigurări în Republica Chile.

ARTICOLUL 21

Prestații de îngrijire a sănătății pentru titularii de pensii

1) Persoanele care au domiciliul pe teritoriul uneia dintre

părțile contractante și care primesc pensie în conformitate cu

legislația celeilalte părți contractante vor avea dreptul la prestații

de îngrijire a sănătății în conformitate cu legislația părții

contractante în care el sau ea are domiciliul, în aceleași condiții

ca și persoanele care primesc prestații similare conform

legislației respectivei părți contractante.
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2) În cazul domiciliului pe teritoriul României, dreptul

la prestații de îngrijire a sănătății în sistemul de asigurări sociale

de sănătate este condiționat de plata contribuției de asigurări

sociale de sănătate în conformitate cu legislația națională.

În cazul domiciliului pe teritoriul Republicii Chile, pentru

obținerea acestei prestații de către persoanele interesate este

necesară plata unei contribuții corespunzătoare pensiei

acestora, astfel încât să se obțină finanțarea prestațiilor

de îngrijire a sănătății pe care acestea le solicită.

PARTEA a IV-a

Dispoziții diverse

ARTICOLUL 22

Măsuri administrative și de cooperare

1) Autoritățile competente ale celor două părți contractante

vor stabili măsurile necesare pentru aplicarea prezentului acord.

2) Autoritățile competente:

a) vor conveni aranjamentul administrativ în scopul aplicării

prezentului acord;

b) vor desemna organismele de legătură;

c) se vor informa reciproc asupra modificărilor aduse

legislațiilor părților contractante, care afectează aplicarea

prezentului acord.

3) Autoritățile competente și organismele de legătură ale

părților contractante își vor acorda sprijin reciproc în aplicarea

prezentului acord, ca și cum ar aplica propria legislație. Această

asistență administrativă este gratuită.

4) Orice date sau informații privind o anumită persoană, care

sunt comunicate conform prezentului acord, sunt considerate

confidențiale și nu pot fi utilizate decât în scopul aplicării

prezentului acord.

5) Autoritățile diplomatice și consulare ale părților

contractante vor putea să reprezinte, fără un mandat

guvernamental special, cetățenii proprii în fața autorităților

competente sau organizațiilor care administrează domeniul

securității sociale al celeilalte părți contractante la solicitarea

expresă a petenților, doar pentru facilitarea acordării prestațiilor,

fără mandatul de a le colecta. În relația cu sistemul chilian de

capitalizare individuală, această reprezentare nu va fi acceptată

în scopul selectării modalității de pensie pe care persoana

asigurată o alege.

ARTICOLUL 23

Utilizarea limbilor oficiale

1) În scopul aplicării prezentului acord, autoritățile

competente și organismele de legătură ale celor două părți

contractante pot comunica în limba engleză.

2) Cererile sau documentele nu pot fi refuzate pe motiv că

sunt redactate în limba oficială a celeilalte părți contractante.

ARTICOLUL 24

Scutirea de taxe și de legalizare

1) Dacă legislația unei părți contractante dispune scutirea

integrală sau parțială de taxe de timbru, taxe consulare sau

administrative pentru certificatele sau alte documente

prezentate conform legislației acestei părți contractante, această

scutire se aplică și certificatelor sau altor documente similare

eliberate de autoritățile celeilalte părți contractante pentru

aplicarea prezentului acord.

2) Toate actele și documentele administrative eliberate de o

instituție a uneia dintre părțile contractante sunt scutite de

cerința legalizării sau de alte formalități similare pentru utilizarea

lor pe teritoriul celeilalte părți contractante.

ARTICOLUL 25

Introducerea unei cereri

Cererile care în conformitate cu legislația unei părți

contractante trebuie introduse într-un termen stabilit, la

o autoritate competentă sau la o instituție competentă a acestei

părți contractante, îndeplinesc această condiție dacă sunt

introduse, în același termen, la o autoritate sau instituție

corespondentă a celeilalte părți contractante. În acest caz,

instituția care a primit cererea o transmite, fără întârziere,

instituției competente a primei părți contractante, prin intermediul

organismelor de legătură respective.

ARTICOLUL 26

Recuperarea plăților excedentare

În cazul în care instituția competentă a unei părți contractante

a plătit unui beneficiar o sumă care depășește suma la care

avea dreptul, această instituție poate, în condițiile prevăzute de

legislația pe care o aplică, să ceară instituției competente a

celeilalte părți contractante, debitoare de prestații în favoarea

acestui beneficiar, să rețină suma plătită în plus din sumele

datorate beneficiarului respectiv. Această instituție efectuează

reținerea în condițiile și limitele permise de legislația pe care

o aplică pentru recuperare, ca și cum ar fi sume plătite în plus

de către ea însăși, și transferă cuantumul astfel dedus instituției

creditoare. Această procedură va fi aplicabilă după ce instituția

solicitantă a acelei părți contractante a efectuat toate

demersurile interne pentru recuperarea plăților nedatorate.

ARTICOLUL 27

Moneda de plată

Plata oricărei prestații acordate în conformitate cu prezentul

acord poate fi efectuată în moneda părții contractante a cărei

instituție acordă prestațiile sau într-o monedă convertibilă.

ARTICOLUL 28

Soluționarea diferendelor

1) Orice diferende în ceea ce privește interpretarea sau

aplicarea prezentului acord vor fi soluționate prin consultări între

autoritățile competente ale celor două părți contractante.

2) În cazul în care diferendele nu pot fi soluționate conform

paragrafului 1) al prezentului articol, acestea vor fi soluționate,

pe cale diplomatică, de către părțile contractante.

PARTEA a V-a

Dispoziții tranzitorii și finale

ARTICOLUL 29

Dispoziții tranzitorii

1) Prezentul acord nu deschide niciun drept pentru

o perioadă anterioară intrării sale în vigoare.

2) Toate perioadele de asigurare realizate în baza legislației

unei părți contractante înainte de intrarea în vigoare a

prezentului acord sunt luate în considerare pentru stabilirea

drepturilor deschise conform dispozițiilor prezentului acord.



Semnat în Santiago, Chile, la douăzeci și șase de zile în luna februarie a anului două mii douăzeci și unu, în două

exemplare originale, fiecare în limbile spaniolă, română și engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul oricărei divergențe

de interpretare va prevala textul în limba engleză.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre

România și Republica Chile în domeniul securității sociale,

semnat la Santiago, Chile, la 26 februarie 2021

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 ratificarea Acordului dintre

România și Republica Chile în domeniul securității sociale, semnat la Santiago,

Chile, la 26 februarie 2021, și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial

al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 12 ianuarie 2023.

Nr. 58.

Pentru România,

Monica-Mihaela Știrbu,

ambasador

Pentru Republica Chile,

Andrés Allamand,

ministrul relațiilor externe

3) Sub rezerva paragrafului 1) al prezentului articol, un drept

ia naștere în baza prezentului acord chiar dacă se raportează la

un risc produs anterior intrării sale în vigoare.

4) Pensiile care au fost stabilite de una sau de ambele părți

contractante sau drepturile care au fost refuzate înainte de

intrarea în vigoare a prezentului acord vor fi revizuite la

solicitarea părților interesate, luând în considerare dispozițiile

prezentului acord. Cuantumul pensiei rezultat ca urmare a

acestui nou calcul nu va fi mai mic decât cel rezultat din prestația

inițială. Prestațiile acordate care au constat din plăți unice nu

vor fi revizuite.

ARTICOLUL 30

Intrarea în vigoare

1) Prezentul acord va fi supus ratificării în fiecare parte

contractantă.

2) Părțile contractante își notifică reciproc, pe cale

diplomatică, îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru

intrarea sa în vigoare.

3) Prezentul acord va intra în vigoare în prima zi a lunii care

urmează expirării unei perioade de două luni de la data ultimei

notificări prevăzute la paragraful 2) al prezentului articol.

ARTICOLUL 31

Durata Acordului

1) Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată.

2) Fiecare parte contractantă poate să îl denunțe, pe cale

diplomatică, printr-o notificare scrisă adresată celeilalte părți

contractante, cu cel puțin șase luni înainte de terminarea anului

calendaristic respectiv. În acest caz, Acordul își încetează

valabilitatea începând cu prima zi a anului calendaristic următor.

ARTICOLUL 32

Efectele Acordului asupra drepturilor dobândite 

sau în curs de dobândire

1) În cazul denunțării prezentului acord, drepturile la prestațiile

acordate potrivit dispozițiilor sale sunt menținute.

2) Drepturile la prestațiile în curs de dobândire, pentru

perioade realizate anterior datei de încetare a valabilității

Acordului, sunt menținute, iar cererile depuse înainte de

încetarea valabilității Acordului vor fi soluționate conform

dispozițiilor acestuia.
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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

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții 

„Construire stadion «Nicolae Dobrin», str. Nicolae Dobrin nr. 10, municipiul Pitești, județul Argeș”

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002

privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului

de investiții „Construire stadion «Nicolae Dobrin», str. Nicolae

Dobrin nr. 10, municipiul Pitești, județul Argeș”, 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, din bugetul local al unității

administrativ-teritoriale municipiul Pitești, 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, 11 ianuarie 2023.

Nr. 11.

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 „Construire stadion «Nicolae Dobrin», str. Nicolae Dobrin nr. 10, 

municipiul Pitești, județul Argeș”

Titular: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

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

• Unitatea administrativ-teritorială municipiul Pitești, după realizarea investiției

Amplasament: Municipiul Pitești, str. Nicolae Dobrin nr. 10, județul Argeș

Indicatorii tehnico-economici:

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) 494.810 mii lei

din care C + M 332.352 mii lei

Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin

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

486.231 mii lei

din care C + M 325.975 mii lei

Valoarea finanțată de unitatea administrativ-teritorială municipiul Pitești 8.579 mii lei

din care C + M 6.377 mii lei

(în prețuri valabile la data de 16.09.2022, 1 euro = 4,9253 lei)

Eșalonarea investiției: INV/C + M

— Anul I   INV  238.783 mii lei

C + M 184.203 mii lei

— Anul II   INV  156.895 mii lei

C + M 99.998 mii lei

— Anul III   INV  99.132 mii lei

C + M 48.151 mii lei

Capacități:

— suprafață desfășurată mp 68.800,00

— regim de înălțime S + P + 3E

Durata de execuție a investiției luni 29



Factori de risc

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțarea investiției

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

în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din bugetul local al unității administrativ-teritoriale municipiul Pitești, precum

și din alte surse de finanțare legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere 

a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat 

pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Reducerea riscului 

la inundații a municipiului Tecuci, județul Galați”

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate

publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2

alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară

realizării unor obiective de interes național, județean și local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările

ulterioare, și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.248/2022 privind aprobarea caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-

economici aferenți obiectivului de investiții „Reducerea riscului la inundații a municipiului Tecuci, județul Galați”,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru

cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
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Art. 1. — Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate

publică de interes național „Reducerea riscului la inundații a

municipiului Tecuci, județul Galați”, situat pe raza localității

Tecuci din județul Galați, potrivit planului de amplasament/hărții

topografice, prevăzut în anexa nr. 1*). 

Art. 2. — Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere

a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul

de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate

publică de interes național „Reducerea riscului la inundații a

municipiului Tecuci, județul Galați”, situat pe raza localității

Tecuci din județul Galați, expropriator fiind statul român,

reprezentat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin

Administrația Națională „Apele Române”, în condițiile legii.

Art. 3. — Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate

privată supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe raza

localității Tecuci din județul Galați, proprietarii sau deținătorii

acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor,

prevăzută în anexa nr. 2. 

Art. 4. — Se aprobă sumele individuale estimate de către

expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate

privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de

interes național prevăzut la art. 1, situate pe raza localității

Tecuci din județul Galați, în cuantum de 479.343 lei, care sunt

alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului,

Apelor și Pădurilor, în condițiile legii, cu încadrare în prevederile

aprobate, la capitolul 70.01 — Locuințe, servicii și dezvoltare

publică, titlul 58 — Proiecte cu finanțare din fonduri externe

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014—2020, 58.03 —

Programe din fondul de coeziune.

Art. 5. — Sumele individuale prevăzute la art. 4 se virează de

către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în termen de

maximum 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont

bancar deschis pe numele Administrației Naționale „Apele

Române” — Administrația Bazinală de Apă Prut Bârlad, la

dispoziția proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul

lucrării de utilitate publică de interes național, în vederea

efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de

expropriere, în condițiile legii. 

Art. 6. — Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin

Administrația Națională „Apele Române”, răspunde de realitatea

datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată

care constituie coridorul de expropriere a lucrării de utilitate

publică de interes național, de corectitudinea datelor înscrise în

documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și

de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a

sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7. — Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică

de interes național se aduce la cunoștință publică prin afișarea

la sediile consiliilor locale implicate și prin afișare pe pagina

proprie de internet a expropriatorului. 

Art. 8. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta

hotărâre. 

*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Administrația Națională „Apele Române”, care este

depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a planului de amplasament/hărții topografice fiind determinată de

impedimente de natură tehnico-redacțională. 

PRIM-MINISTRU 

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Kelemen Hunor 

Ministrul mediului, apelor și pădurilor,

Tánczos Barna

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finanțelor,

Adrian Câciu

București, 11 ianuarie 2023.

Nr. 14.



ANEXA Nr. 2

L I S T A

cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza localității Tecuci, județul Galați,

proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor

Obiectivul investiției: „Reducerea riscului la inundații a municipiului Tecuci, județul Galați”
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Nr. 

crt.

Județul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Numele si prenumele proprietarului

deținătorului terenului

Categoria

de folosință

Intravilan/

Extravilan

Tarla/Parcelă

Nr. cadastral

Act de proprietate

Număr topografic

Suprafața 

de expropriat    

(mp)

Valoarea justă 

a despăgubirii

terenului conform

Legii nr. 255/2010

(cu modificările 

și completările

ulterioare)    

(lei)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Galați Tecuci Popescu Traian Arabil Extravilan 15 49/3 101357 15 45

2 Galați Tecuci S.C. AGRI VASCO — S.R.L. Arabil Extravilan 17 55/11 8034 5539 16617

3 Galați Tecuci S.C. AGRI VASCO — S.R.L. Arabil Extravilan 17 55/11 8035 17708 53124

4 Galați Tecuci S.C. AGRI VASCO — S.R.L. Arabil Extravilan 17 55/11 8036 6802 20406

5 Galați Tecuci Crăciun Filipina Luminița Arabil Extravilan 17 55/10 7833 6535 19605

6 Galați Tecuci

Popescu Traian

Arabil Extravilan 18 58 103332 7201 21603

Demetrescu Ioana

Popescu Mihai

Popescu Elena

7 Galați Tecuci

Popescu Traian

Arabil Extravilan 18 58 103332 4159 12477

Demetrescu Ioana

Popescu Mihai

Popescu Elena

8 Galați Tecuci

Patriche Danut, 

Patriche Maricica

Arabil Extravilan 17 55/9 — 715 2145

9 Galați Tecuci

Gradea Lucian, 

Gradea Beatris

Arabil Extravilan 17 55/9 — 2651 7953

10 Galați Tecuci Demetrescu Ioana Arabil Extravilan 18 58/2/1 lot 1 115046 11770 35310

11 Galați Tecuci Demetrescu Ioana Arabil Extravilan 18 58/2/1 lot 1 115046 1623 4869

12 Galați Tecuci

Orzoi Victor-Cătălin, 

Orzoi Rădița-Mihaela,    

Stanciu Raluca-Cristina, 

Stanciu Marian-Claudiu

Arabil Extravilan 18 58/2/1 lot 2 115047 9910 29730

13 Galați Tecuci

Orzoi Victor-Cătălin, 

Orzoi Rădița-Mihaela,    

Stanciu Raluca-Cristina, 

Stanciu Marian-Claudiu

Arabil Extravilan 18 58/2/1 lot 2 115047 1949 5847

14 Galați Tecuci Huțanu Luminița Arabil Extravilan 17 55/8 114080 348 1044

15 Galați Tecuci

Hristache Panaite

Arabil

Extravilan

18/2 A58/2/2 108674 4479 13437

Hristache Florica Extravilan

16 Galați Tecuci Popescu Traian Arabil Extravilan 18 58/2/1 lot 1 115049 2013 6039

17 Galați Tecuci Popescu Traian Arabil Extravilan 18 58/2/1 lot 1 115049 226 678

18 Galați Tecuci

Orzoi Victor-Cătălin, 

Orzoi Rădița-Mihaela,    

Stanciu Raluca-Cristina, 

Stanciu Marian-Claudiu

Arabil Extravilan 18 58/2/1 lot 2 115050 14484 43452

19 Galați Tecuci Popescu Elena Arabil Extravilan 18 58 103329 12008 36024

20 Galați Tecuci Popescu Mihai Arabil Extravilan 18 58 103328 214 642

21 Galați Tecuci Stan Valentin-Cezar Arabil Extravilan 17/1 55/1/21/2 108647 1856 5568

22 Galați Tecuci

Hristache Panaite

Arabil Extravilan 18/1 A58/1/23 108675 6817 20451

Hristache Florica

23 Galați Tecuci Stan Valentin-Cezar Arabil Extravilan 17 55/1 102115 1851 5553

24 Galați Tecuci Cioata Celia Dorothea Arabil Extravilan 18/1 58/1/1 — 7865 23595

25 Galați Tecuci

Proprietate privată, 

teren la dispoziția Comisiei

Locale Fond Funciar Tecuci

Arabil Extravilan 18 58/1/1 — 1462 4386
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

26 Galați Tecuci

Hristache Panaite

Arabil Extravilan 18 58/1 — 5930 17790

Hristache Florica

27 Galați Tecuci Popa Tinca Arabil Extravilan 17 55/6 104241 5509 16527

28 Galați Tecuci

Proprietate privată, 

teren la dispoziția Comisiei

Locale Fond Funciar Tecuci

Arabil Extravilan 5 15/1 — 101 303

29 Galați Tecuci

Tașcă Vasile

Arabil Extravilan 5 15/1 109094 2348 7044

Tașcă Tatiana-Daniela

30 Galați Tecuci Popa Gheorghe Arabil Extravilan 17 55/4,55/5 104427 1768 5304

31 Galați Tecuci

Tașcă Vasile

Arabil Extravilan 5 15/1a 107034 1062 3186

Tașcă Tatiana-Daniela

32 Galați Tecuci

Hristache Panaite

Arabil Extravilan 5 15/2 — 2581 7743

Hristache Florica

33 Galați Tecuci Cojocaru Ioan Arabil Extravilan 17 55/3 — 581 1743

34 Galați Tecuci

Hristache Panaite

Arabil Extravilan 5 15/3 — 3073 9219

Hristache Florica

35 Galați Tecuci

Hristache Panaite

Arabil Extravilan 5 15/4 — 1067 3201

Hristache Florica

36 Galați Tecuci

Hristache Panaite

Arabil Extravilan 5 15/5 — 3442 10326

Hristache Florica

37 Galați Tecuci Donciu Corentina Arabil Extravilan 5 15/6 — 1881 5643

38 Galați Tecuci Donciu Corentina Arabil Extravilan 5 15/6 — 238 714

TOTAL 159.781 479.343

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

pentru actualizarea cuantumului soldei de grad/salariului gradului profesional 

deținut de personalul militar, respectiv de polițiștii și polițiștii de penitenciare

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 7 alin. (3) 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. — Cuantumul soldei de grad/salariului gradului

profesional deținut de personalul militar, polițiștii și polițiștii de

penitenciare se actualizează proporțional cu evoluția salariului

de bază minim brut pe țară garantat în plată aprobat prin

hotărâre a Guvernului.

Art. 2. — Cuantumurile soldelor/salariilor de grad actualizate

sunt următoarele:

Ofițeri:

— general, amiral, chestor general de poliție 1.000 lei



PRIM-MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării naționale,

Eduard Bachide,

secretar de stat

Ministrul afacerilor interne,

Lucian Nicolae Bode

Ministrul justiției,

Marian-Cătălin Predoiu

p. Directorul Serviciului de Informații Externe,

Eugen-Mihail Nedelcu

Directorul Serviciului Român de Informații,

Eduard Raul Hellvig 

Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,

Ionel-Sorin Bălan 

Directorul Serviciului de Protecție și Pază,

Lucian-Silvan Pahonțu 

Președintele Administrației Naționale a Rezervelor de Stat 

și Probleme Speciale,

Georgian Pop

Ministrul muncii și solidarității sociale,

Marius-Constantin Budăi

Ministrul finanțelor,

Adrian Câciu

București, 11 ianuarie 2023.

Nr. 28.
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— maistru militar clasa a III-a 650 lei

— maistru militar clasa a IV-a 625 lei

— maistru militar clasa a V-a 600 lei

Subofițeri și agenți de poliție/penitenciare:

— plutonier adjutant principal/șef, agent-șef

principal de poliție/penitenciare

725 lei

— plutonier adjutant, agent-șef de poliție/

penitenciare

700 lei

— plutonier major, agent-șef adjunct de poliție/

penitenciare

675 lei

— plutonier, agent principal de poliție/

penitenciare

650 lei

— sergent major, agent de poliție/penitenciare 625 lei

— sergent 600 lei

Soldați și gradați profesioniști:

— caporal clasa I 590 lei

— caporal clasa a II-a 565 lei

— caporal clasa a III-a 550 lei

— fruntaș 525 lei

— soldat 500 lei

— general-locotenent, viceamiral, chestor-șef

de poliție

975 lei

— general-maior, contraamiral, chestor principal

de poliție

950 lei

— general de brigadă, general de flotilă aeriană,

contraamiral de flotilă, chestor de poliție/

penitenciare

925 lei

— colonel, comandor, comisar-șef de poliție/

penitenciare

900 lei

— locotenent-colonel, căpitan-comandor, comisar

de poliție/penitenciare

850 lei

— maior, locotenent-comandor, subcomisar de

poliție/penitenciare

825 lei

— căpitan, inspector principal de poliție/

penitenciare

800 lei

— locotenent, inspector de poliție/penitenciare 775 lei

— sublocotenent, aspirant, subinspector de

poliție/penitenciare

750 lei

Maiștri militari:

— maistru militar principal 725 lei

— maistru militar clasa I 700 lei

— maistru militar clasa a II-a 675 lei
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A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

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

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

O R D I N

pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea în Ministerul Apărării Naționale 

a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2022 privind drepturile de transport, 

pe teritoriul național, ale personalului din instituțiile de apărare, 

ordine publică și securitate națională

Pentru aplicarea prevederilor art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 1.198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul

național, ale personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională, cu completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării

Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprobă Normele metodologice privind aplicarea

în Ministerul Apărării Naționale a prevederilor Hotărârii

Guvernului nr. 1.198/2022 privind drepturile de transport, pe

teritoriul național, ale personalului din instituțiile de apărare,

ordine publică și securitate națională, prevăzute în anexa care

face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — (1) Personalului militar care a efectuat parțial

concediul de odihnă aferent anului 2022 până la data de

11 octombrie 2022 și a beneficiat de contravaloarea

documentelor militare de transport conform prevederilor

„L-17, Norme metodologice privind drepturile de transport ale

personalului, transportul tehnicii și materialelor militare, stabilirea

prețului, asigurarea, evidența, emiterea, utilizarea și justificarea

documentelor militare de transport pentru nevoile operative ale

Armatei României”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării

nr. M.124/2006

1

, cu modificările ulterioare, i se acordă, pentru

efectuarea concediului de odihnă rămas, diferența dintre suma

forfetară cuvenită potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) din

Hotărârea Guvernului nr. 1.198/2022, cu completările ulterioare,

și suma primită.

(2) Personalului militar care a efectuat concediul de odihnă

aferent anului 2022 după data de 11 octombrie 2022 și până la

intrarea în vigoare a prezentului ordin, fără a beneficia anterior

de contravaloarea documentelor militare de transport conform

prevederilor „L-17, Norme metodologice privind drepturile de

transport ale personalului, transportul tehnicii și materialelor

militare, stabilirea prețului, asigurarea, evidența, emiterea,

utilizarea și justificarea documentelor militare de transport pentru

nevoile operative ale Armatei României”, aprobate prin Ordinul

ministrului apărării nr. M.124/2006, cu modificările ulterioare,

i se acordă suma forfetară prevăzută la art. 12 alin. (1) din

Hotărârea Guvernului nr. 1.198/2022, cu completările ulterioare.

Art. 3. — După data de 11 octombrie 2022 și până la data

intrării în vigoare a prezentului ordin, drepturile prevăzute la

art. 18 alin. (1), (4) și (5) din Hotărârea Guvernului

nr. 1.198/2022, cu completările ulterioare, se acordă

personalului începând cu data de 11 octombrie 2022 sau de la

data îndeplinirii condițiilor de acordare, în situația în care

acestea sunt îndeplinite ulterior, pe baza raportului prevăzut la

art. 2 alin. (1) din Normele metodologice privind aplicarea în

Ministerul Apărării Naționale a prevederilor Hotărârii Guvernului

nr. 1.198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul

național, ale personalului din instituțiile de apărare, ordine

publică și securitate națională, prevăzute în anexă.

Art. 4. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se

abrogă:

a) art. 1 lit. c), art. 2 alin. (3), art. 5—12, art. 14—29, art. 30

alin. (1)—(4), art. 36, art. 37, art. 39—54, art. 83, art. 86, precum

și anexele nr. 1, 2 și 6 din „L-17, Norme metodologice privind

drepturile de transport ale personalului, transportul tehnicii și

materialelor militare, stabilirea prețului, asigurarea, evidența,

emiterea, utilizarea și justificarea documentelor militare de

transport pentru nevoile operative ale Armatei României”,

aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.124/2006,

cu modificările ulterioare;

b) Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.S.13/2011

2

pentru aprobarea Listei cu unitățile, subunitățile și formațiunile

militare situate în localități sau zone izolate, în care personalul

militar și civil beneficiază de transport la și de la locul de muncă

în contul Ministerului Apărării Naționale, dacă distanța dintre

localitatea unde acesta domiciliază sau își are reședința și locul

de muncă este de 5—70 km, cu modificările și completările

ulterioare;

c) art. 129 alin. (6) din „R.G.-1, Regulamentul de ordine

interioară în unitate”, aprobat prin Ordinul ministrului apărării

naționale nr. M.38/2016

3

, cu modificările și completările

ulterioare.

Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

p. Ministrul apărării naționale,

Eduard Bachide,

secretar de stat

București, 10 ianuarie 2023.

Nr. M.8.

1

Ordinul ministrului apărării nr. M.124/2006 pentru aprobarea „L-17, Norme metodologice privind drepturile de transport ale personalului, transportul

tehnicii și materialelor militare, stabilirea prețului, asigurarea, evidența, emiterea, utilizarea și justificarea documentelor militare de transport pentru nevoile operative

ale Armatei României” nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din sectorul de apărare a țării și securitate

națională.

2

Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.S.13/2011 pentru aprobarea Listei cu unitățile, subunitățile și formațiunile militare situate în localități sau zone

izolate, în care personalul militar și civil beneficiază de transport la și de la locul de muncă în contul Ministerului Apărării Naționale, dacă distanța dintre localitatea

unde acesta domiciliază sau își are reședința și locul de muncă este de 5—70 km nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca

obiect reglementări din sectorul de apărare a țării și securitate națională.

3

Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.38/2016 pentru aprobarea „R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară în unitate” nu a fost publicat în Monitorul

Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din sectorul de apărare a țării și securitate națională.



ANEXĂ

N O R M E  M E T O D O L O G I C E

privind aplicarea în Ministerul Apărării Naționale a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2022 privind drepturile 

de transport, pe teritoriul național, ale personalului din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională

Art. 1. — Prezentele norme metodologice reglementează

modul de aplicare în Ministerul Apărării Naționale a Hotărârii

Guvernului nr. 1.198/2022 privind drepturile de transport, pe

teritoriul național, ale personalului din instituțiile de apărare,

ordine publică și securitate națională, cu completările ulterioare,

denumită în continuare Hotărâre.
Art. 2. — (1) Personalul aflat în situațiile prevăzute la art. 9

alin. (1) lit. h)—j) din Hotărâre solicită acordarea contravalorii

transportului sub forma unei sume forfetare, prin raport scris

adresat comandantului/șefului unității militare în care este

încadrat, detașat și împuternicit sau pus la dispoziție, după caz,

raport care va conține cel puțin următoarele elemente:

a) gradul, numele și prenumele;

b) numărul, data și emitentul actelor administrative din care

rezultă că personalul este mutat în interesul serviciului, numit în

prima funcție, transferat, chemat/rechemat în activitate, detașat

și/sau împuternicit, încadrat în structurile teritoriale ale unor

unități care au sediul în altă localitate sau pus la dispoziție, după

caz;

c) adresa de domiciliu sau de reședință de la care se

deplasează zilnic, săptămânal sau bilunar, după caz, la locul de

muncă;

d) numărul și data actului încheiat în condițiile de validitate

prevăzute de legislația română în vigoare, privind titlul de

proprietate, pentru adresa de la lit. c), dacă este cazul;

e) distanța kilometrică de la domiciliu sau reședință la locul

de muncă;

f) angajamentul de a raporta în scris, în termen de 5 zile

lucrătoare de la ivirea situației, orice schimbare intervenită, de

natură să modifice condițiile care au stat la baza acordării

drepturilor de transport, precum și de a restitui sumele încasate

necuvenit.

(2) În situațiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. h) din Hotărâre,

raportul se va completa, după caz, cu următoarele elemente:

a) date privind deținerea unei locuințe proprietate personală

în localitatea în care se află locul de muncă;

b) date privind atribuirea unei locuințe de serviciu, de

intervenție ori din fondul locativ de stat cu plata subvenționată a

chiriei sau cazarea în căminul militar;

c) dacă beneficiază sau nu de compensație lunară pentru

chirie, inclusiv pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata

aferentă creditului sau contractului de vânzare-cumpărare cu

plata în rate.

(3) La elementele prevăzute la alin. (1) lit. b) se înscriu

numărul, data și emitentul actelor administrative aferente

modalității inițiale de stabilire sau modificare a raportului de

serviciu/muncă în localitatea în care se află locul de muncă.

(4) Prin excepție de la alin. (3), în situația soldaților și

gradaților profesioniști încadrați în unitățile militare, actul

administrativ este ordinul de zi pe unitate.

(5) La raport se anexează copia actului de identitate al

solicitantului sau dovada adresei de reședință a acestuia, prin

care se confirmă adresa de domiciliu ori de reședință prevăzută

la alin. (1) lit. c), precum și fișa rutei generată de calculatorul de

rute, din care rezultă datele prevăzute la alin. (1) lit. c) și e).

(6) Personalul solicitant este responsabil de veridicitatea

datelor înscrise în raport și a documentelor anexate acestuia.

Art. 3. — Prin asigurarea locuinței în înțelesul prevederilor

art. 9 alin. (1) lit. h) din Hotărâre se înțelege deținerea unei

locuințe proprietate personală în localitatea în care se află locul

de muncă, atribuirea unei locuințe de serviciu, de intervenție, ori

din fondul locativ de stat cu plata subvenționată a chiriei sau

cazarea în căminul militar.

Art. 4. — (1) Pentru analiza îndeplinirii condițiilor de acordare

a drepturilor de transport prevăzute la art. 2 alin. (1),

comandantul/șeful unității militare numește, prin ordin de zi pe

unitate, o comisie formată dintr-un număr impar de membri, al

cărei președinte este un locțiitor al său și care are următoarele

atribuții:

a) verifică dacă mutarea a fost în interes de serviciu;

b) verifică dacă domiciliul sau reședința actual/ă este într-o

altă localitate decât cea a actualului loc de muncă;

c) verifică corespondența datelor prezentate în raport și

documentele anexate acestuia cu documentele de evidență

nominală, ordinele de zi pe unitate sau alte documente

elaborate la nivelul unității militare în care personalul este

încadrat, detașat și împuternicit sau pus la dispoziție, după caz;

d) verifică modificările adresei de domiciliu sau de reședință,

intervenite după intrarea în vigoare a Hotărârii, în vederea

stabilirii unei posibile intenții de a beneficia de aceste drepturi

sau de majorarea cuantumului acestora, în situația în care

modificările nu au la bază un act încheiat în condițiile de

validitate prevăzute de legislația română în vigoare, privind titlul

de proprietate;

e) determină procentele din salariul de bază minim brut pe

țară garantat în plată prevăzut la art. 18 alin. (1), (4) sau (5) din

Hotărâre, cuvenite personalului pentru deplasarea zilnică,

săptămânală sau bilunară, după caz.

(2) Rezultatele verificării și propunerile comisiei se

consemnează într-un proces-verbal care se prezintă

comandantului/șefului unității militare pentru luarea hotărârii, cu

una dintre următoarele propuneri:

a) acordarea drepturilor de transport personalului care

îndeplinește condițiile legale și emiterea ordinului de zi pe

unitate de alocare;

b) respingerea solicitărilor care nu îndeplinesc condițiile

legale de acordare a drepturilor de transport și comunicarea în

scris a motivelor.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), alocarea la

drepturile de transport pentru personalul care urmează cursuri

de perfecționare, specializare, stagii de practică și alte forme de

pregătire se efectuează pe baza raportului scris prevăzut la

art. 2 alin. (1), avizat de structurile de specialitate, și a datelor

comunicate de instituțiile de apărare, ordine publică și securitate

națională care organizează formele de pregătire.

Art. 5. — (1) Comandantul/Șeful unității militare și

locțiitorul/locțiitorii acestuia solicită acordarea drepturilor de

transport prevăzute la art. 2 alin. (1) prin raport adresat

comandantului/șefului eșalonului imediat superior, iar aprecierea

îndeplinirii condițiilor de acordare se face de către comisia

numită la acest nivel.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), șefii/conducătorii

structurilor centrale și cei ai structurilor subordonate nemijlocit

ministrului apărării naționale, precum și locțiitorul/locțiitorii

acestora solicită acordarea drepturilor de transport prevăzute la

art. 2 alin. (1), prin raport adresat ministrului apărării naționale,

cu avizul Direcției generale financiar-contabile și Direcției

generale juridice.

Art. 6. — (1) Termenul maxim pentru emiterea ordinului de zi

pe unitate de alocare la plata drepturilor de transport prevăzute

la art. 2 alin. (1), precum și pentru comunicarea în scris a

răspunsului referitor la respingerea cererii este de 20 de zile

lucrătoare de la data înregistrării raportului la compartimentul

documente clasificate, exclusiv ziua înregistrării.
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(2) În situații deosebite, la propunerea comisiei prevăzute

la art. 4 alin. (1), comandantul/șeful unității militare poate

aproba prelungirea termenului inițial o singură dată, cu maximum

20 de zile lucrătoare.

(3) În ordinul de zi pe unitate de alocare la drepturi se

specifică următoarele:

a) gradul, numele și prenumele beneficiarului;

b) numărul și data înregistrării raportului prevăzut la art. 2

alin. (1);

c) numărul și data înregistrării procesului-verbal prevăzut la

art. 4 alin. (2) și care are înscrisă hotărârea comandantului/

șefului unității militare;

d) încadrarea în una dintre situațiile prevăzute la art. 9

alin. (1) lit. h)—j) din Hotărâre;

e) procentul din salariul de bază minim brut pe țară garantat

în plată prevăzut la art. 18 alin. (1), (4) sau (5) din Hotărâre;

f) data de la care se acordă drepturile de transport.

Art. 7. — Rapoartele prevăzute la art. 2 alin. (1), precum și

procesele-verbale prevăzute la art. 4 alin. (2) se păstrează

într-un dosar separat la structura financiar-contabilă, pe

perioada de acordare a drepturilor de transport, și ulterior se

arhivează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 8. — (1) Plata drepturilor de transport prevăzute la art. 2

alin. (1) se efectuează de către unitatea militară în care

beneficiarul este încadrat, detașat și împuternicit sau pus la

dispoziție, după caz, pe baza statelor de plată întocmite în acest

scop, în luna în curs, pentru drepturile aferente lunii precedente.

(2) În situația în care modul de organizare a cursurilor,

stagiilor și celorlalte forme de pregătire, prevăzute la art. 9

alin. (1) lit. g) din Hotărâre, necesită mai multe deplasări,

decontarea cheltuielilor de transport se efectuează pentru

fiecare deplasare dus-întors.

(3) Prin semnătura de primire a sumelor reprezentând

drepturile de transport, personalul beneficiar confirmă că în luna

pentru care se face plata nu au intervenit schimbări de natură să

modifice condițiile de acordare, precum și că a efectuat numărul

de deplasări dus-întors aferent sumei încasate.

Art. 9. — Pentru plata sumei forfetare prevăzute la art. 18

alin. (1) din Hotărâre, pontajele prevăzute la alin. (3) al aceluiași

articol se întocmesc lunar de șefii nemijlociți ai beneficiarilor, se

vizează de structura de resurse umane și se depun la structura

financiar-contabilă a unității militare, până pe data de 5 a lunii

curente pentru luna precedentă. Acestea se întocmesc și pentru

perioadele prevăzute la art. 9 alin. (8) din Hotărâre.

Art. 10. — (1) Personalul care domiciliază la o distanță de

până la 70 de km și nu beneficiază de prevederile art. 9 alin. (1)

lit. h) din Hotărâre, în situația îndeplinirii condițiilor prevăzute la

art. 9 alin. (1) lit. i) din același act normativ, beneficiază de

decontarea cheltuielilor de transport la deplasarea săptămânală

de la domiciliu sau de la reședință la locul de muncă și de la

locul de muncă la domiciliu sau reședință pe baza legitimațiilor

de călătorie utilizate în acest sens.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), personalul are dreptul să

călătorească cu mijloacele de transport prevăzute la art. 3 lit. a)

și b) din Hotărâre, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 4

din același act normativ.

Art. 11. — Transportul personalului în condițiile art. 9 alin. (2)

din Hotărâre se organizează dacă se ocupă cel puțin două treimi

din capacitatea mijlocului de transport, în baza aprobării

acordate anual de către comandantul/șeful unității militare.

Art. 12. — (1) În situația în care bonul fiscal prevăzut la

art. 10 alin. (1) și art. 11 alin. (1) din Hotărâre include reduceri

ale prețului la carburant, prețul unitar în funcție de care se

calculează sumele decontate este cel achitat efectiv.

(2) La deplasarea cu autovehicule cu sistem de propulsie

electrică, dacă localitatea în care personalul își are locul de

muncă nu dispune de stații de carburant, prețul unitar/litru de

carburant analizat este cel comercializat de stația de carburant

cea mai apropiată, conform Monitorului Prețurilor.

Art. 13. — Calculatorul de rute utilizat pentru măsurarea

distanțelor kilometrice, în sensul prevederilor Hotărârii, este

aplicația informatică specializată, denumită „Calculator rute”,

disponibilă pe site-ul Intraman al Direcției generale financiar-

contabile, la adresa http://dgfc-rute.

Art. 14. — (1) Ordonatorii de credite organizează la nivelul

structurii financiar-contabile o evidență cu personalul militar care

a beneficiat de acordarea sumei forfetare prevăzute la art. 12

alin. (1) din Hotărâre, care să cuprindă cel puțin următoarele

elemente: numărul curent, gradul, numele și prenumele

beneficiarului, suma acordată, data plății, precum și numărul și

data înregistrării statului de plată.

(2) Personalul militar trimis în misiune permanentă în

străinătate beneficiază de suma forfetară prevăzută la art. 12

alin. (1) din Hotărâre dacă efectuează concediul de odihnă pe

teritoriul național.

(3) Sumele forfetare pot fi acordate cu cel mult 3 zile

lucrătoare înainte de efectuarea concediului de odihnă.

(4) Pentru personalul mutat/transferat, suma forfetară se

înscrie în certificatul de drepturi bănești sau în alt document

întocmit în acest scop.

Art. 15. — Organizarea acordării contravalorii transportului

sub forma sumelor forfetare prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. h)—j)

și art. 12 alin. (1) din Hotărâre, circuitul documentelor,

compartimentele implicate, precum și alte date specifice se

stabilesc prin proceduri operaționale aprobate de către

ordonatorii de credite.

Art. 16. — Pentru decontarea cheltuielilor de transport în

interes de serviciu în condițiile prevăzute la art. 17 alin. (2) din

Hotărâre, personalul prezintă orice dovadă din care să rezulte

programul de funcționare a serviciilor de transport în comun.

Art. 17. — Pentru măsurarea distanței kilometrice, la

deplasarea personalului în condițiile art. 20 lit. c) din Hotărâre,

se utilizează calculatorul de rute.

Art. 18. — (1) Transportul gratuit prevăzut la art. 21 din

Hotărâre se efectuează în baza aprobării comandantului/șefului

eșalonului superior, la cererea comandantului/șefului unității

militare în care a fost încadrat personalul la data decesului.

(2) Pentru transportul personalului decedat, din cadrul

structurilor centrale și al celor subordonate nemijlocit ministrului

apărării naționale, aprobarea se acordă de către șefii/

conducătorii acestora.

(3) În situația folosirii mijloacelor de transport public feroviar

se solicită la structurile teritoriale de transporturi militare

„Indicativ militar” pentru transportul decedatului, potrivit actelor

normative specifice Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Art. 19. — (1) În situația prevăzută la art. 23 din Hotărâre,

itinerarul de deplasare se consemnează în ordinul de zi pe

unitate și în ordinul de serviciu.

(2) Dacă pe timpul deplasării apar modificări de itinerar,

acestea se justifică în scris și se aprobă de către

comandantul/șeful unității militare care a semnat ordinul de

serviciu.

Art. 20. — (1) Misiunile operative, în sensul prevederilor

art. 26 din Hotărâre, reprezintă misiunile executate de către

structurile centrale, structurile și forțele subordonate acestora, în

exercitarea atribuțiilor ce le revin, potrivit actelor normative

specifice, caracterul acestora fiind specificat în ordinul de zi pe

unitate.

(2) Pentru personalul care execută misiuni operative, în cazul

în care în ordinul de serviciu nu se menționează localitățile în

care s-a executat misiunea, decontarea cheltuielilor de transport

se realizează în baza unei note explicative certificate de către

șeful nemijlocit, anexată la ordinul de serviciu și aprobată de

comandantul/șeful unității, în care se va menționa distanța

kilometrică.



Art. 1. — Se aprobă reglementarea tehnică „Normativ privind

proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă

și canalizare ale localităților, indicativ NP 133-2022, volumul II —

Sisteme de canalizare”, prevăzută în anexa*) care face parte

integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I, și intră în vigoare în 30 de zile de la data

publicării.

Art. 3. — Prezentul ordin nu se aplică obiectivelor/proiectelor

de investiții privind sistemele de canalizare ale localităților:

a) ale căror lucrări sunt în curs de execuție la data intrării în

vigoare a prezentului ordin;

b) pentru ale căror proiecte tehnice/studii de

fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au

fost inițiate procedurile de achiziție publică până la data intrării

în vigoare a prezentului ordin, prin transmiterea spre publicare

a anunțului de participare/emiterea invitației de participare,

respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/

documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost

recepționate de investitor/beneficiar ori au fost depuse spre

aprobare/avizare;

c) ale căror proiecte tehnice sunt elaborate în baza studiilor

de fezabilitate/documentațiilor de avizare a lucrărilor de

intervenții menționate la lit. b);

d) ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/

documentații de avizare a lucrărilor de intervenții necesită

actualizare, în conformitate cu actele normative în vigoare, dacă

au fost elaborate și recepționate de investitor/beneficiar până la

data intrării în vigoare a prezentului ordin, ori sunt depuse spre

reaprobare/reavizare;

e) pentru care a fost aprobată finanțarea.

Art. 4. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin, anexa

nr. 2 „Partea II-a: Sisteme de canalizare a localităților. Indicativ

NP 133/2-2013” la reglementarea tehnică „Normativ privind

proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu

apă și canalizare a localităților. Indicativ NP 133-2013”, aprobată

prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și

administrației publice, nr. 2.901/2013, publicat în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr. 660 și 660 bis din 28 octombrie 2013,

cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,

Cseke Attila-Zoltán

București, 5 ianuarie 2023.

Nr. 14.

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul din șos. Panduri

nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, București.
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MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI 

O R D I N

pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea

sistemelor de alimentare cu apă și canalizare ale localităților, indicativ NP 133-2022,  

volumul II — Sisteme de canalizare” 

În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și

completările ulterioare, ale art. 2 din Regulamentul privind activitatea de reglementare în construcții și categoriile de cheltuieli

aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 pct. 31) din Hotărârea

Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu

modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și

realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile

societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările și

completările ulterioare,

având în vedere procesele-verbale de avizare nr. 1 din 19.04.2022 și nr. 2 din 10.05.2022 ale Comitetului tehnic de

specialitate CTS B — Siguranță în exploatare, Subcomitetul construcții aferente rețelelor edilitare și de gospodărie comunală,

precum și Procesul-verbal de avizare nr. 14 din 27.09.2022 al Comitetului tehnic de coordonare generală al Ministerului Dezvoltării,

Lucrărilor Publice și Administrației,

în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării,

Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite prezentul ordin.


