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DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 176
din 16 martie 2021

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) raportate
la cele ale art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 76/2008 privind organizarea
și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare
Valer Dorneanu
Cristian Deliorga
Marian Enache
Daniel Marius Morar
Gheorghe Stan
Livia Doina Stanciu
Elena-Simina Tănăsescu
Varga Attila
Cristina Teodora Pop

— președinte
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror
Irina-Ioana Kuglay.
1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 7 alin. (1) raportate la art. 4 alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului
Național de Date Genetice Judiciare, excepție ridicată de Roland
Hajdu în Dosarul nr. 172/119/2017 al Curții de Apel Brașov —
Secția penală, care formează obiectul Dosarului Curții
Constituționale nr. 806 D/2018.
2. La apelul nominal lipsește autorul excepției. Procedura de
citare este legal îndeplinită.
3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că în sală este
prezentă, în acest dosar, doamna Veronka Ruică, interpret de
limba maghiară.
4. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă
cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune
concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, ca
neîntemeiată. Se susține, în acest sens, că posibilitatea unei
instanțe de a dispune prelevarea de probe biologice reprezintă
o restrângere a exercitării dreptului fundamental prevăzut la art. 22
din Constituție, însă această restrângere este prevăzută prin
lege, este reglementată într-un scop dintre cele prevăzute la art. 53
din Constituție, fiind necesară pentru prevenirea săvârșirii de
infracțiuni grave, și este supusă unui examen de
proporționalitate realizat de judecător. În acest sens, se arată
că măsura analizată este dispusă de judecător în urma analizei
concrete, raportată la faptă și la făptuitor. Pentru aceste motive,
se susține că restrângerea adusă exercitării dreptului prevăzut
la art. 22 din Constituție prin textul criticat este una
constituțională.
Referitor
la
celelalte
critici
de
neconstituționalitate se susține că prevederile art. 24, 26 și 49
din Constituție nu sunt incidente în prezenta cauză. În privința
pretinsei încălcări, prin textele criticate, a dispozițiilor art. 24 din
Constituție se susține că măsura criticată este dispusă în cadrul
unei proceduri în care persoana vizată beneficiază de toate
garanțiile specifice dreptului la apărare. Referitor la art. 49 din
Constituție, se susține că acesta nu presupune egalitate de
tratament juridic penal între tineri și minori.
C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată
următoarele:
5. Prin Decizia penală nr. 331/AP din 22 mai 2018, pronunțată
în Dosarul nr. 172/119/2017, Curtea de Apel Brașov — Secția
penală a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de

neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) raportate
la art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 76/2008 privind
organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date
Genetice Judiciare, excepție ridicată de Roland Hajdu într-o
cauză având ca obiect soluționarea unor cereri de apel
formulate împotriva unei sentințe penale prin care autorul
excepției a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunilor de
trafic de droguri de mare risc și de tentativă la introducerea în
țară de droguri de mare risc.
6. În motivarea excepției de neconstituționalitate se
susține că dispozițiile legale criticate obligă persoana
condamnată să suporte intervențiile necesare pentru recoltarea
profilului genetic, respectiv înscrierea sa în evidențele naționale,
obligație care nu este impusă și suspectului. Se arată că
dispozițiile Legii nr. 76/2008 și ale anexei la această lege au fost
examinate prin Decizia nr. 5 din 16 mai 2016, pronunțată de
Înalta Curte de Casație și Justiție, cu prilejul soluționării unui
recurs în interesul legii, prin care s-a hotărât că, în cazul
inculpaților minori sancționați prin aplicarea unor măsuri
educative conform noului Cod penal, instanța de judecată nu
poate dispune prelevarea probelor biologice pentru obținerea și
stocarea în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare a
profilului genetic. De asemenea se arată că dispozițiile art. 49
din Constituție reglementează protecția copiilor și a tinerilor,
prevăzând că regimul de protecție se aplică atât pentru copii,
cât și pentru tineri și că alin. (5) al acestui articol impune
autorităților publice, prin urmare și instanțelor, obligația
constituțională de a contribui la asigurarea condițiilor pentru
participarea liberă a tinerilor la viața politică, socială, economică,
culturală și sportivă a țării. Se susține că restrângerea acestor
drepturi constituționale poate fi dispusă numai dacă este
necesară într-o societate democratică și dacă astfel dispusă
măsura este proporțională cu situația care o determină, însă în
mod nediscriminatoriu și fără a se aduce atingere existenței unor
drepturi sau libertăți. Se susține că dispozițiile legale nu obligă
la existența unor proceduri conform cărora instanțele să dispună
prelevarea probelor biologice astfel reglementate și care să
prevadă condițiile în care prelevarea de probe biologice de la
persoane în viață poate fi efectuată.
7. Curtea de Apel Brașov — Secția penală apreciază că
textele criticate nu contravin dispozițiilor constituționale invocate.
În acest sens, se arată că drepturile consacrate de către textele
constituționale pretins a fi încălcate nu sunt unele absolute, ele
putând fi supuse anumitor limitări sau restricții din partea
autorităților statului, limitări sau restricții care trebuie să fie
prevăzute de lege, să urmărească un scop legitim, să fie
necesare într-o societate democratică și să fie proporționale cu
scopul urmărit. Se susține, totodată, că prelevarea acestor
probe biologice nu se dispune automat, temeinicia unei astfel
de măsuri fiind analizată de către instanța de judecată.
8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
actul de sesizare a fost comunicat președinților celor două
Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului,
pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de
neconstituționalitate.
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9. Președinții celor două Camere ale Parlamentului,
Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor
de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
C U R T E A,

examinând actul de sesizare, raportul întocmit de judecătorulraportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate,
raportate la prevederile Constituției, precum și Legea
nr. 47/1992, reține următoarele:
10. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,
precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea
nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
11. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie
prevederile art. 7 alin. (1) raportate la art. 4 alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului
Național de Date Genetice Judiciare, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 14 aprilie 2008, care
au următorul cuprins:
— Art. 7 alin. (1): „Prelevarea probelor biologice de la
persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) este dispusă de
instanța de judecată, prin hotărârea de condamnare ori prin
hotărârea de amânare a aplicării pedepsei sau de renunțare la
aplicarea pedepsei.”;
— Art. 4 alin. (1) lit. b): „(1) S.N.D.G.J. conține profile
genetice, date cu caracter personal și date despre caz,
corespunzătoare următoarelor categorii: [] b) persoane
condamnate definitiv pentru săvârșirea infracțiunilor cuprinse în
anexă la pedeapsa închisorii, precum și persoanele pentru care
instanța a pronunțat amânarea aplicării pedepsei sau
renunțarea la aplicarea pedepsei; []”.
12. Se susține că textele criticate contravin prevederilor
constituționale ale art. 1 alin. (5) referitoare la calitatea legii, ale
art. 16 cu privire la egalitatea în drepturi, ale art. 22 referitoare
la dreptul la viață și la integritate fizică și psihică, ale art. 24
referitoare la dreptul la apărare, ale art. 26 alin. (2) referitoare la
viața intimă, familială și privată, ale art. 49 cu privire la protecția
copiilor și a tinerilor și ale art. 53 privind restrângerea exercițiului
unor drepturi sau al unor libertăți.
13. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea
constată că Legea nr. 76/2008 reglementează constituirea
Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, ce are ca scop
prevenirea și combaterea unor categorii de infracțiuni prin care
se aduc atingeri grave drepturilor și libertăților fundamentale ale
persoanei, în special dreptului la viață și la integritate fizică și
psihică, precum și identificarea cadavrelor cu identitate
necunoscută, a persoanelor dispărute sau a persoanelor
decedate în urma catastrofelor naturale, a accidentelor în masă,
a infracțiunilor de omor sau a actelor de terorism, astfel cum
este prevăzut la art. 1 alin. (1) al acestei legi.
14. Pentru asigurarea acestei finalități, art. 2 din cuprinsul
Legii nr. 76/2008 stabilește condițiile în care pot fi prelevate
probe biologice de la anumite persoane fizice sau din urmele
rămase la locul comiterii unor infracțiuni, în vederea determinării
profilului genetic, precum și condițiile în care pot fi prelucrate
datele cuprinse în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare.
15. De asemenea, art. 3 al aceleiași legi prevede că
infracțiunile pentru care pot fi prelevate probe biologice în
vederea introducerii profilelor genetice în Sistemul Național de
Date Genetice Judiciare sunt enumerate în anexa care face
parte integrantă din lege.
16. Totodată, dispozițiile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 76/2008
prevăd categoriile de persoane și ipoteze în privința cărora sunt
aplicabile prevederile acestui act normativ, printre acestea
numărându-se: suspecții, pe care îi definește ca fiind persoanele
despre care există date și informații că ar putea fi autori,
instigatori sau complici ai infracțiunilor cuprinse în anexă [art. 4
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alin. (1) lit. a)]; persoanele condamnate definitiv pentru
săvârșirea unor infracțiuni dintre cele prevăzute în anexa la lege,
la pedeapsa închisorii, precum și persoanele pentru care
instanța a pronunțat amânarea aplicării pedepsei sau
renunțarea la aplicarea pedepsei [art. 4 alin. (1) lit. b)];
persoanele înscrise potrivit legii în Registrul național automatizat
cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de
exploatare a unor persoane sau asupra minorilor [art. 4 alin. (1)
lit. b1)]; urme biologice prelevate cu ocazia efectuării cercetării
la fața locului [art. 4 alin. (1) lit. c)]; cadavre cu identitate
necunoscută, persoane dispărute ori persoane decedate în urma
catastrofelor naturale, a accidentelor în masă, a infracțiunilor de
omor sau a actelor de terorism [art. 4 alin. (1) lit. d)].
17. În continuare, legea reglementează procedura de
prelucrare a datelor cu caracter personal și a profilelor genetice
introduse în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare, precum
și păstrarea, distrugerea probelor biologice și ștergerea datelor
personale din Sistemul Național de Date Genetice Judiciare.
18. Așadar, Legea nr. 76/2008 reglementează, în mod
expres, atât categoriile de infracțiuni, categoriile de persoane și
ipotezele în care se realizează prelevarea datelor genetice, cât
și procedura aplicabilă în vederea prelevării.
19. Totodată, art. 7 alin. (1) din Legea nr. 76/2008 care face
trimitere la art. 4 alin. (1) lit. b) din aceeași lege prevede că
această măsură — a prelevării datelor genetice — este dispusă
de instanța de judecată, prin hotărârea de condamnare ori prin
hotărârea de amânare a aplicării pedepsei sau de renunțare la
aplicarea pedepsei. De asemenea, alin. (2) al aceluiași art. 7
prevede că prelevarea probelor biologice de la persoanele
condamnate definitiv la pedeapsa închisorii, prevăzute la art. 4
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 76/2008, în vederea adăugării
profilelor genetice în Sistemul Național de Date Genetice
Judiciare, se realizează la introducerea în penitenciar, de
personalul medical al penitenciarului, cu sprijinul personalului
de pază și în prezența unui polițist, fără nicio altă notificare
prealabilă din partea instanței de judecată, iar, conform art. 7
alin. (3) din Legea nr. 76/2008, prelevarea probelor biologice de
la persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), pentru care
instanța a pronunțat amânarea aplicării pedepsei sau
renunțarea la aplicarea pedepsei, în vederea introducerii
profilelor genetice în Sistemul Național de Date Genetice
Judiciare, se realizează de către personalul Poliției Române
instruit în acest sens, imediat după comunicarea hotărârii
definitive prin care instanța a pronunțat amânarea aplicării
pedepsei sau renunțarea la aplicarea pedepsei.
20. Având în vedere aceste considerente, Curtea reține că
textele criticate sunt clare, precise și previzibile, permițând
destinatarilor legii să își adapteze conduita la cerințele lor, motiv
pentru care acestea sunt în acord cu standardele de calitate a
legii impuse de prevederile art. 1 alin. (5) din Constituție.
21. Totodată, Curtea reține că dispozițiile legale criticate
reglementează ipoteza prelevării de date genetice de la
persoane condamnate, pe de o parte, și ipoteza prelevării de
date genetice de la persoane pentru care instanța a dispus prin
hotărâre amânarea aplicării pedepsei sau renunțarea la
aplicarea pedepsei, pe de altă parte. Contrar susținerilor
autorului excepției, aceste ipoteze nu exclud însă aplicarea
dispozițiilor Legii nr. 76/2008 și în privința persoanelor suspecte,
ipoteză prevăzută de legiuitor la art. 4 alin. (1) lit. a) din legea
analizată. De altfel, același aspect a fost reținut de Curtea
Constituțională prin Decizia nr. 666 din 17 mai 2011, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 14 iulie 2011,
prin care instanța de contencios constituțional a constatat că
„judecătorul, ca reprezentant al autorității, în pofida absenței
consimțământului celui vizat, are dreptul să dispună cu privire la
necesitatea prelevării de probe biologice de la o anumită
categorie de persoane, și anume aceea a suspecților”. Așa fiind,
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nu poate fi reținută existența unei discriminări între persoanele
condamnate și cele care au calitatea de suspect, sub aspectul
obligației de a se supune recoltării de probe genetice, atunci
când infracțiunile săvârșite se numără printre cele prevăzute în
anexa la Legea nr. 76/2008 și sunt întrunite celelalte condiții
legale pentru impunerea acestei obligații. Pentru aceste motive,
dispozițiile legale criticate nu contravin prevederilor art. 16 din
Constituție.
22. În ceea ce privește, pretinsa încălcare prin dispozițiile art. 7
alin. (1) raportat la art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 76/2008 a
prevederilor constituționale ale art. 22 referitoare la dreptul la
viață și la integritate fizică și psihică, Curtea constată că, potrivit
art. 5 alin. (1) din Legea nr. 76/2008, prelevarea probelor
biologice dispusă în condițiile legii analizate se face prin metode
noninvazive, respectiv prin recoltarea celulelor epiteliale prin
periaj al mucoasei bucale, iar în situațiile în care nu se poate
realiza această modalitate, prin recoltarea unor celule epiteliale
din regiunea feței. Prin urmare, măsura supusă controlului de
constituționalitate nu afectează nici viața, nici integritatea fizică
sau psihică a persoanelor cărora le este aplicată, fiind în acord
cu prevederile art. 22 din Legea fundamentală.
23. Referitor la invocarea în prezenta cauză a dispozițiilor
art. 26 alin. (2) din Constituție referitoare la viața intimă, familială
și privată, Curtea reține că acest drept fundamental nu este unul
absolut, exercitarea sa putând fi restrânsă, în condițiile legii, cu
respectarea prevederilor art. 53 din Constituție. Or, restrângerea
exercitării dreptului fundamental anterior menționat este
realizată, prin dispozițiile art. 7 alin. (1) raportat la art. 4 alin. (1)
lit. b) din Legea nr. 76/2008, adică prin lege, în vederea realizării
scopului acestui act normativ, prevăzut la art. 1 alin. (1) din
cuprinsul său, scop ce este subsumat apărării ordinii publice.
Totodată, reglementarea analizată este necesară în vederea
asigurării acestei finalități, este nediscriminatorie și este
proporțională cu situația care a determinat-o, inventarierea
caracteristicilor genetice ale persoanelor enumerate nefiind
posibilă, având în vedere natura acestora, în lipsa unei
proceduri de prelevare ce implică o examinare fizică a persoanei
vizate. De altfel, referitor la necesitatea măsurii analizate, prin
Decizia nr. 666 din 17 mai 2011, mai sus citată, Curtea a statuat
că „este de necontestat faptul că toți participanții la înfăptuirea
actului de justiție au obligația de a se supune principiului aflării

adevărului. Ca o necesitate firească ce se impune ca urmare a
desfășurării instrucției penale, genotiparea probelor biologice
recoltate din câmpul infracțiunii, alături de probele de referință
recoltate de la persoanele ce fac parte din cercul de suspecți,
este o măsură necesară într-o societate democratică”. Nu în
ultimul rând, Curtea reține că prelevarea de probe biologice, în
temeiul Legii nr. 76/2008, este o facultate, iar nu o obligație a
instanței de judecată, caracterul facultativ al acestei măsuri
rezultând din terminologia folosită în cuprinsul legii analizate.
Astfel, art. 3 prevede că „infracțiunile pentru care pot fi prelevate
probe biologice în vederea introducerii profilelor genetice în
S.N.D.G.J. sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă
din prezenta lege”. Sintagma „pot fi prelevate” din cuprinsul
acestor dispoziții legale denotă caracterul facultativ al unei astfel
de măsuri, instanța fiind cea care apreciază dacă prelevarea
probelor biologice în vederea introducerii profilelor genetice în
Sistemul Național de Date Genetice Judiciare este necesară în
raport cu circumstanțele concrete ale cauzei. În același sens
este și jurisprudența Curții Constituționale, prin Decizia nr. 666
din 17 mai 2011, invocată anterior, Curtea reținând că
judecătorul are dreptul să dispună cu privire la necesitatea
prelevării de probe biologice de la o anumită categorie de
persoane.
24. Referitor la pretinsa încălcare, prin textele criticate, a
dispozițiilor art. 49 din Constituție cu privire la protecția copiilor
și a tinerilor, Curtea constată că acestea reglementează dreptul
copiilor și al tinerilor de a se bucura de un regim special de
protecție și de asistență în realizarea drepturilor lor, obligația
statului de acordare de alocații pentru copii și de ajutoare pentru
îngrijirea copilului bolnav ori cu handicap, precum și alte forme
de protecție socială, interdicția exploatării minorilor și a folosirii
lor în activități care le-ar dăuna sănătății, moralității sau care le-ar
pune în primejdie viața ori dezvoltarea normală, interdicția
angajării ca salariați a minorilor cu vârsta sub 15 ani, precum și
obligația autorităților publice de a contribui la asigurarea
condițiilor pentru participarea liberă a tinerilor la viața politică,
socială, economică, culturală și sportivă a țării. Așadar,
dispozițiile constituționale anterior menționate reglementează
aspecte de natură economică și socială referitoare la protecția
copiilor și a tinerilor, motiv pentru acestea nu sunt incidente în
prezenta cauză.

25. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1—3, al
art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Roland Hajdu în Dosarul nr. 172/119/2017 al Curții
de Apel Brașov — Secția penală și constată că dispozițiile art. 7 alin. (1) raportate la art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 76/2008
privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare sunt constituționale în raport cu criticile
formulate.
Definitivă și general obligatorie.
Decizia se comunică Curții de Apel Brașov — Secția penală și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunțată în ședința din data de 16 martie 2021.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU
Magistrat-asistent,
Cristina Teodora Pop
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ORDONANȚE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005
privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru modificarea art. 299
alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum
și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale
Având în vedere necesitatea reglementării unor măsuri care să vină în sprijinul persoanelor asigurate aflate în incapacitate
temporară de muncă, în sensul că se introduc prevederi pentru evaluarea stării de sănătate și pentru monitorizarea evoluției bolii,
în etape de scurtă durată și succesive, în vederea recuperării capacității de muncă a persoanei asigurate și reinserției
socioprofesionale a acesteia,
luând în considerare faptul că din contribuția asiguratorie pentru muncă cota distribuită bugetului Fondului național unic
de asigurări sociale de sănătate pentru plata concediilor medicale, conform art. 2206 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, este de 22% pentru anul 2021, stabilită prin Legea bugetului de stat pe
anul 2021 nr. 15/2021,
având în vedere faptul că stabilirea bazei de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate se raportează la
valoarea salariului minim brut pe țară, care în anul 2020 s-a majorat cu aproximativ 54% față de valoarea celui stabilit pentru
anul 2017, ceea ce a condus la majorarea cuantumului indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate de care beneficiază
persoanele asigurate și implicit la majorarea cheltuielilor bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate,
se impune luarea de măsuri pentru controlul cheltuielilor cu indemnizații de concedii medicale, ținând cont de faptul că
persoanele asigurate beneficiază de concedii și indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă pentru boli obișnuite, dacă
îndeplinesc un stagiu minim de asigurare, respectiv de 6 luni, iar în cazul urgențelor medico-chirurgicale, al bolilor infectocontagioase,
pentru unele boli cardiovasculare, pentru SIDA și neoplazii, pentru tuberculoză, precum și pentru riscul maternal, indemnizațiile se
plătesc fără îndeplinirea unui stagiu, respectiv din ziua în care persoanele în cauză devin asigurate pentru concedii și indemnizații.
Luând în considerare creșterea cheltuielilor care se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de
sănătate, determinate de creșterea numărului beneficiarilor de indemnizații de asigurări sociale de sănătate, se impune
implementarea unor măsuri menite să asigure decontarea fără sincope a acestor drepturi de care beneficiază persoanele asigurate
pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate.
Pentru punerea în acord a dispozițiilor art. 26 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind
concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu
modificările și completările ulterioare, referitoare la sintagma „în vârstă de 16 ani”, declarată neconstituțională prin Decizia Curții
Constituționale nr. 244 din 20 aprilie 2021, cu prevederile Constituției României, republicată,
având în vedere că acest aspect reprezintă o situație extraordinară, care nu poate fi preîntâmpinată decât pe calea delegării
legislative, întrucât în caz contrar s-ar crea o situație incertă cu privire la interpretarea și aplicarea normei care face obiectul art. 26
alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu
modificările și completările ulterioare, cu privire la categoria de asigurați care pot avea dreptul la concediu și indemnizație pentru
îngrijirea copilului bolnav, în lipsa stabilirii unei vârste maxime a copilului.
Ținând cont de necesitatea punerii în concordanță a dispozițiilor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu cele ale Legii nr. 136/2020
privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, în ceea ce privește asigurarea unui acces mai facil la certificate de concediu medical în situația în care se
impune izolarea persoanelor asigurate, prin reconsiderarea obligației acestora de a prezenta adeverința de la plătitorii de indemnizații,
pentru a se responsabiliza persoanele care se deplasează în interes personal în zone în care există epidemie, risc
epidemiologic sau biologic, cu un agent înalt patogen, și care, la întoarcerea pe teritoriul României, pentru a nu deveni astfel factori
de risc pentru persoanele cu care vin în contact, intră în concediu medical pentru carantină, pentru care din bugetul Fondului
național unic de asigurări sociale de sănătate se suportă indemnizațiile corelative,
întrucât, potrivit prevederilor legale în vigoare, în categoria persoanelor asigurate pentru concedii și indemnizații de
asigurări sociale de sănătate se încadrează atât persoane cu plata unei contribuții, cât și persoane asigurate fără plata contribuției,
în tot cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, sintagma „stagiu de cotizare”
se înlocuiește cu sintagma „stagiu de asigurare”.
Având în vedere prevederile art. 624 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, care reglementează obligația autorităților și instituțiilor publice de a stabili funcțiile publice
specifice și a le echivala cu funcțiile publice generale doar prin lege,
ținând cont de faptul că neadoptarea în regim de urgență a măsurii de echivalare a funcției publice de conducere specifice
de medic-șef de la nivelul caselor de asigurări de sănătate cu funcția publică de conducere de director executiv adjunct ar conduce
la imposibilitatea stabilirii drepturilor salariale pentru personalul care ocupă aceste funcții, deoarece această funcție este o funcție
publică specifică cu prerogative de putere publică, a cărei salarizare trebuie echivalată prin lege cu o funcție publică generală,
respectiv cu funcția publică de conducere de director executiv adjunct de la nivel teritorial,
în considerarea faptului că neadoptarea acestor măsuri în regim de urgență, cu caracter excepțional, contribuie la
majorarea cheltuielilor cu indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, ceea ce ar conduce la grevarea în continuare a bugetului
Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, fără un control riguros al acestora,
apreciind că intervenția legislativă de urgență și extraordinară este justificată de necesitatea unei reglementări exprese în
vederea cheltuirii responsabile și eficiente a fondurilor publice prin responsabilizarea atât a furnizorilor de servicii medicale, cât și
a beneficiarilor de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate,
întrucât aceste elemente vizează interesul general public și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei
reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
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Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005
privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de
sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 2 alineatul (1), litera e) se modifică și va
avea următorul cuprins:
„e) concedii medicale și indemnizații de risc maternal care se
acordă persoanelor asigurate în condițiile prevăzute de Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității
la locurile de muncă, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 25/2004, cu modificările și completările ulterioare.”
2. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 31. — (1) Pentru a beneficia de concedii și indemnizații
de asigurări sociale de sănătate, persoanele prevăzute la art. 1
trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a) să îndeplinească stagiul minim de asigurare necesar
deschiderii drepturilor prevăzute la art. 2;
b) să prezinte adeverința eliberată de plătitorul de indemnizații
din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate
temporară de muncă avute în ultimele 12/24 luni, după caz.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. b), persoanele
prevăzute la art. 1 beneficiază de concedii și indemnizații de
asigurări sociale de sănătate fără prezentarea adeverinței, în
cazul urgențelor medico-chirurgicale sau al bolilor
infectocontagioase din grupa A, în cazul bolilor infectocontagioase
pentru care se instituie izolarea stabilite prin Hotărârea Guvernului
nr. 921/2020 privind aprobarea Listei bolilor infectocontagioase
pentru care se instituie izolarea persoanelor, la domiciliul
acestora, la locația declarată de acestea sau, după caz, în unități
sanitare sau în locații alternative atașate acestora, precum și a
Listei unităților sanitare de bază în care se tratează persoanele
bolnave, precum și în cazul carantinei.
(3) Adeverința prevăzută la alin. (1) lit. b) se eliberează și în
cazul concediilor medicale pentru maternitate, pentru îngrijirea
copilului bolnav, precum și în cazul riscului maternal.”
3. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 5. — (1) Cota de contribuție prevăzută la art. 3 alin. (3)
se datorează și se achită de către persoanele prevăzute la art. 1
alin. (2). Venitul lunar pentru care se optează plata contribuției
este un venit ales care nu poate fi mai mic decât valoarea
salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit
potrivit legii, și nici mai mare decât valoarea a de 3 ori a
acestuia, cu excepția persoanelor care optează pentru
încheierea contractului de asigurare pentru a beneficia de
concedii medicale și indemnizații pentru maternitate, pentru care
venitul lunar pentru care se optează plata contribuției este un
venit ales care nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de
bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, și
nici mai mare decât valoarea a de 12 ori a acestuia.”
4. La articolul 6, alineatul (6) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(6) Pentru a beneficia de concedii și indemnizații,
persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) sunt obligate să încheie
contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații cu casa
de asigurări de sănătate la care sunt luate în evidență ca
persoane asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate
potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în baza declarației fiscale depuse în vederea plății contribuției de
asigurări sociale de sănătate potrivit art. 170 alin. (1), art. 174
alin. (6) și art. 180 alin. (2) și (3) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Contractul
se înregistrează la casa de asigurări de sănătate și produce
efecte de la data înregistrării.”
5. La articolul 10, alineatele (3) și (7) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„(3) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), baza de
calcul al indemnizațiilor prevăzute la art. 2 se determină ca

medie a veniturilor asigurate, înscrise în contractul de asigurare,
din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul
de asigurare, până la limita a 3 salarii de bază minime brute pe
țară garantate în plată, cu excepția persoanelor care optează
pentru încheierea contractului de asigurare pentru a beneficia
de concedii medicale și indemnizații pentru maternitate, pentru
care baza de calcul al indemnizațiilor se determină ca medie a
veniturilor asigurate, înscrise în contractul de asigurare, din
ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de
cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe țară lunar.
.................................................................................................
(7) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), în cazul în
care stagiul de asigurare este mai mic de 6 luni, pentru situațiile
prevăzute la art. 9, baza de calcul al indemnizațiilor de asigurări
sociale o constituie media veniturilor lunare asigurate, înscrise
în contractul de asigurare, sau, după caz, venitul lunar din prima
lună de asigurare cu respectarea prevederilor alin. (4).”
6. După articolul 14 se introduce un nou articol,
articolul 141, cu următorul cuprins:
„Art. 141. — (1) Medicii prevăzuți la art. 11 au obligația
întocmirii unui plan de urmărire a evoluției bolii, care va cuprinde
cel puțin indicațiile terapeutice și igieno-dietetice, pe care
persoana asigurată are obligația să îl respecte, în cazurile în
care se eliberează certificate de concediu medical pentru
incapacitate temporară de muncă. Structura planului de urmărire
a evoluției bolii se stabilește prin normele de aplicare a prezentei
ordonanțe de urgență.
(2) Durata pentru care pot fi eliberate certificatele de
concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă de
către medicii prevăzuți la art. 11 se stabilește în normele de
aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, aprobate prin Ordinul
ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de
Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017 pentru aprobarea
Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de
asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările
ulterioare, iar pentru fiecare episod de boală, în vederea
urmăririi evoluției bolii care a determinat incapacitatea
temporară de muncă a persoanei asigurate, se acordă în cel
puțin două etape.
(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru certificatele
de concediu medical care se eliberează pentru unele boli speciale
prevăzute la art. 13 alin. (3), pentru urgențele medico-chirurgicale,
pentru bolile infectocontagioase din grupa A, pentru bolile
infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării
prevăzută la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, precum și pentru certificatele
de concediu medical care vizează durata internării persoanei
asigurate, medicul curant nu are obligația întocmirii planului de
urmărire a evoluției bolii.
(4) Pentru respectarea planului prevăzut la alin. (1), medicul
curant va acorda consultații la cabinet. În cazul persoanelor
nedeplasabile, consultațiile se acordă la domiciliul persoanei
asigurate sau la distanță, după caz. Situațiile care au condus la
imposibilitatea deplasării persoanelor la cabinet sunt prevăzute
în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență,
aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/ 1.311/2017, cu
modificările și completările ulterioare.
(5) Concediul medical acordat la externarea din spital poate
fi prelungit de către medicul de specialitate sau de către medicul
de familie, după caz, în condițiile stabilite prin normele de
aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, aprobate prin Ordinul
ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de
Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificările și
completările ulterioare.”
7. La articolul 22, după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) Prin excepție de la prevederile alin. (1), indemnizația
prevăzută la art. 18 lit. b) se suportă pentru o perioadă de 5 zile din
bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, în
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cazul în care se instituie măsura carantinei la întoarcerea pe
teritoriul României, pentru o persoană care s-a deplasat în interes
personal într-o zonă în care la momentul deplasării exista
epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent înalt
patogen, în condițiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei
ordonanțe de urgență, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și
al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificările și completările ulterioare.”
8. La articolul 26, alineatul (11) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(11) În cazul copilului cu afecțiuni grave, asigurații au dreptul
la concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav în
vârstă de până la 18 ani.”
9. La articolul 47, după alineatul (3) se introduc două noi
alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:
„(4) Constituie contravenție desfășurarea activității de către
persoanele prevăzute la art. 33 la unul dintre angajatori în
perioada în care la celălalt/ceilalți angajator/angajatori a
prezentat certificat/certificate de concediu medical.
(5) Constituie contravenție nerespectarea de către medicii
curanți a obligației prevăzute la art. 141 alin. (1).”
10. La articolul 48, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 48. — (1) Contravențiile prevăzute la art. 47 se
sancționează după cum urmează:
a) cele prevăzute la alin. (1) și (2), cu amendă de la 3.500 lei
la 6.000 lei;
b) cele prevăzute la alin. (3), cu amendă de la 6.000 lei la
11.000 lei;
c) cea prevăzută la alin. (4), cu amendă de la 1.000 lei la
2.000 lei, precum și neplata/recuperarea indemnizației de
asigurări sociale de sănătate;
d) cea prevăzută la alin. (5), cu amendă de la 5.000 lei la
10.000 lei.”
11. În tot cuprinsul actului normativ, sintagma „stagiu de
cotizare” se înlocuiește cu sintagma „stagiu de asigurare”.
Art. II. — La articolul 299 din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătății, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările
și completările ulterioare, alineatul (4) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(4) Funcția de medic-șef al CNAS este funcție publică
specifică de conducere echivalată cu funcția publică de
conducere de director general adjunct de la nivelul funcțiilor
publice de stat, iar cea de medic-șef al caselor de asigurări este
funcție publică specifică de conducere echivalată cu funcția
publică de conducere de director executiv adjunct de la nivelul
funcțiilor publice teritoriale, astfel cum acestea sunt prevăzute la
art. 385 alin. (1) și (2) și art. 390 alin. (1) lit. b) și f) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare.”
Art. III. — (1) Contractele de asigurare pentru concedii și
indemnizații de asigurări sociale de sănătate încheiate cu casele
de asigurări de sănătate de către persoanele prevăzute la art. 1
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alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005
privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de
sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, potrivit
prevederilor în vigoare la data prezentei ordonanțe de urgență,
își produc efectele până la data de 31 august 2021.
(2) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și
completările ulterioare, se pot asigura în sistemul de asigurări
sociale de sănătate, pentru a beneficia de concedii și
indemnizații de asigurări sociale de sănătate, pe bază de
contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări
sociale de sănătate, în condițiile stabilite la art. I pct. 3 și 5 din
prezenta ordonanță de urgență.
(3) Venitul lunar înscris în contractele prevăzute la alin. (1),
contribuția lunară calculată și achitată asupra acestui venit,
pentru perioada de până la 31 august 2021, nu se modifică.
Drepturile reprezentând indemnizații de asigurări sociale de
sănătate aferente certificatelor de concediu medical eliberate
până la data de 31 august 2021 se acordă până la încetarea
situației care a determinat necesitatea eliberării respectivelor
certificate medicale.
Art. IV. — (1) Pentru sumele prevăzute la art. 38 alin. (1) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind
concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu
modificările și completările ulterioare, respinse la plată de casele
de asigurări de sănătate pentru care acestea au întocmit și
transmis comunicările de respingere a plății și pentru care
angajatorii nu au depus până la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanțe de urgență o nouă cerere de restituire
însoțită de documentele care dovedesc remedierea cauzelor de
respingere la plată înscrise în comunicare, termenul-limită de
depunere este data de 31 decembrie 2021.
(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2022, termenul de
remediere a cauzelor de respingere și de depunere a cererilor
de restituire însoțite de documentele justificative este de
maximum 90 de zile de la data primirii comunicării.
(3) Sumele înscrise în cererile de restituire înregistrate la
casele de asigurări de sănătate, în afara termenelor prevăzute
la alin. (1) și (2), se resping definitiv la plată și nu se decontează
din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de
sănătate.
Art. V. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005
privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de
sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și
completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta
ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al
României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se
textelor o nouă numerotare.
Art. VI. — Prevederile cuprinse la art. I, III și IV din prezenta
ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 august 2021.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Ilie-Dan Barna
Ministrul sănătății,
Ioana Mihăilă
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Adrian Gheorghe
p. Ministrul muncii și protecției sociale,
Mihnea-Claudiu Drumea,
secretar de stat
Ministrul finanțelor,
Alexandru Nazare
București, 30 iunie 2021.
Nr. 74.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor
pe teritoriul României și executarea serviciilor de digitizare și actualizare a Sistemului
de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
în perioada 2021—2030
Luând în considerare necesitatea actualizării Sistemului de identificare a parcelelor agricole, prevăzută de Regulamentul
(UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile
directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, de Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole
comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE)
nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, de Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală
(FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, de Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 641/2014 al Comisiei din 16 iunie 2014 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin
în cadrul politicii agricole comune, de Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a
Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de
Administrare și Control și condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul
plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității, de Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei
din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul
pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții
tranzitorii, precum și de Regulamentul (UE) 2020/2.220 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 decembrie 2020 de
stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și
din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 și 2022 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013,
(UE) nr. 1.306/2013 și (UE) nr. 1.307/2013 în ceea ce privește resursele și aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 și 2022
și a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 și 2022,
având în vedere recomandările misiunilor de audit ale Comisiei Europene referitoare la calitatea Sistemului de identificare
a parcelelor agricole și condițiile specifice din România privind necesitatea înlocuirii ortofotoplanurilor la intervale de timp de 3 ani,
în ultima perioadă constatându-se schimbări fizicogeografice, respectiv modificări semnificative de peisaj, de infrastructură,
înaintarea vegetației forestiere, efectele inundațiilor și altele asemenea,
luând în considerare faptul că, prin neadoptarea prezentului act normativ în regim de urgență, există riscul de a fi blocată
alocarea fondurilor externe nerambursabile către fermierii români; de asemenea, în cazul în care procesele-verbale de constatare
a neregulilor sunt atacate în instanță există riscul ca statul român să piardă aceste litigii cauzate de neactualizarea Sistemului de
identificare a parcelelor agricole,
având în vedere că orice întârziere în îndeplinirea acestor atribuții de către statul român poate atrage sancțiuni și penalități
din partea Uniunii Europene de peste 10% din pachetul financiar alocat țării noastre de peste 2 miliarde de euro, precum și
excluderea parțială sau totală a României de la finanțarea din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR),
ținând seama de faptul că neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență ar avea drept consecință aplicarea de penalități
României, ca urmare a neactualizării Sistemului de identificare a parcelelor agricole, precum și excluderea, parțială sau totală, a
României de la finanțarea din FEGA și din FEADR, ceea ce ar conduce, implicit, la asigurarea și alocarea fondurilor necesare pentru
plata fermierilor români din bugetul național,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul național și constituie situație de urgență și extraordinară a
cărei reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Art. 1. — (1) Activitatea de aerofotogrammetrie și de realizare
a ortofotoplanurilor pe teritoriul României, pentru Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, reprezintă activitate de interes
național.
(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe
de urgență până la data de 31 decembrie 2030, activitatea de
aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe
teritoriul României, pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale, se execută de către Ministerul Apărării Naționale.
(3) Structurile Ministerului Apărării Naționale care execută
aceste activități se stabilesc de ministrul apărării naționale, prin
protocolul prevăzut la art. 3 alin. (1).

(4) Structurile Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
beneficiare ale acestor activități se stabilesc de ministrul
agriculturii și dezvoltării rurale, prin protocolul prevăzut la art. 3
alin. (1).
(5) Activitatea de aerofotogrammetrie și de realizare a
ortofotoplanurilor de către Ministerul Apărării Naționale se
efectuează cu respectarea prevederilor art. 7 din Legea
cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
(6) Plata serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a
ortofotoplanurilor se efectuează, anual, din bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în limita
sumelor aprobate prin legile bugetare anuale.
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Art. 2. — (1) Activitatea de digitizare și actualizare a
Sistemului de identificare a parcelelor agricole, denumit în
continuare LPIS, pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale, reprezintă activitate de interes național.
(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe
de urgență până la data de 31 decembrie 2030, activitatea de
digitizare și actualizare a LPIS, realizată pe baza
ortofotoplanurilor obținute potrivit prevederilor art. 1, pentru
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, se execută de către
Ministerul Apărării Naționale pentru o suprafață de cel mult
25.000 km2 anual.
(3) Pentru suprafața ce o depășește pe cea prevăzută la
alin. (2), activitatea de digitizare și actualizare a LPIS, realizată
pe baza ortofotoplanurilor obținute potrivit prevederilor art. 1, se
execută de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.
(4) Structurile Ministerului Apărării Naționale care execută
activitatea de digitizare și actualizare a LPIS prevăzută la
alin. (1) și (2) se stabilesc de ministrul apărării naționale prin
protocolul prevăzut la art. 3 alin. (1).
(5) Structurile Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
beneficiare ale activității de digitizare și actualizare a LPIS
prevăzute la alin. (1) și (2) se stabilesc de ministrul agriculturii și
dezvoltării rurale prin protocolul prevăzut la art. 3 alin. (1).
(6) Plata serviciilor de digitizare și actualizare a LPIS se
efectuează, anual, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în limita sumelor aprobate prin
legile bugetare anuale.
Art. 3. — (1) Pentru aplicarea prevederilor art. 1 și 2, în
termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe
de urgență se încheie un protocol între Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale și Ministerul Apărării Naționale.
(2) În baza protocolului prevăzut la alin. (1) se încheie anual
contracte de prestări servicii între structurile desemnate potrivit
prevederilor art. 1 alin. (3) și (4), respectiv între structurile
desemnate potrivit prevederilor art. 2 alin. (4) și (5), cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
Art. 4. — Sumele încasate din serviciile de
aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor, precum și
sumele încasate din serviciile de digitizare și actualizare a LPIS
se constituie venituri ale activităților finanțate integral din venituri
proprii înființate pe lângă Ministerul Apărării Naționale, potrivit
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 253/2003 privind aprobarea
înființării pe lângă Ministerul Apărării Naționale a unor activități
finanțate integral din venituri proprii, cu modificările ulterioare.
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Art. 5. — (1) Toate drepturile de autor asupra înregistrărilor
rezultate în urma serviciului de aerofotogrammetrie și
ortofotoplanurilor revin exclusiv Ministerului Apărării Naționale,
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și instituțiilor din
subordine stabilite potrivit prevederilor art. 1 alin. (4).
(2) Ortofotoplanurile rezultate în urma aplicării prevederilor
prezentei ordonanțe de urgență și cele realizate în perioada
2010—2020 în baza prevederilor Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de
aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe
teritoriul României și executarea serviciilor de digitizare și
actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole
pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 136/2010, cu modificările și
completările ulterioare, se pun la dispoziția Agenției Naționale
de Cadastru și Publicitate Imobiliară, autorităților administrației
publice centrale, Consiliului General al Municipiului București și
consiliilor județene, gratuit, la cerere, potrivit protocoalelor
încheiate între acestea și Ministerul Apărării Naționale.
(3) Ortofotoplanurile rezultate în urma aplicării prevederilor
prezentei ordonanțe de urgență și cele realizate în perioada
2010—2020 în baza prevederilor Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 21/2010, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 136/2010, cu modificările și completările ulterioare, se pun
la dispoziția autorităților administrației publice locale din
comune, orașe și municipii, prin consiliile județene din unitatea
administrativ-teritorială pe raza căreia funcționează autoritatea
administrației publice locale, în baza protocoalelor încheiate
potrivit alin. (2) între consiliile județene și Ministerul Apărării
Naționale.
(4) Ortofotoplanurile rezultate în urma aplicării prevederilor
prezentei ordonanțe de urgență se pun cu titlu gratuit la
dispoziția autorităților administrației publice centrale și locale,
pentru accesare în vizualizare fără descărcare fizică, prin
intermediul geoportalului INSPIRE.
Art. 6. — La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe
de urgență se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 21/2010
privind
executarea
serviciilor
de
aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe
teritoriul României și executarea serviciilor de digitizare și
actualizare a Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole
pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 30 martie
2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/2010, cu
modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Ștefan Gheorghe,
secretar de stat
Ministrul apărării naționale,
Nicolae-Ionel Ciucă
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
Cseke Attila Zoltán
Ministrul finanțelor,
Alexandru Nazare

București, 30 iunie 2021.
Nr. 75.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
Având în vedere necesitatea intensificării eforturilor în vederea executării misiunilor din competență pe domeniul ordine
și siguranță publică, precum și a altor misiuni cu caracter special determinate de specificul situațiilor de criză nou-apărute,
analizând într-un mod obiectiv nevoile Ministerului Afacerilor Interne, din perspectiva asigurării unui nou sistem de formare
inițială a ofițerilor de poliție, s-a ajuns la concluzia că se impune o lărgire a bazei de proveniență a polițiștilor.
Întrucât radiografia reală a sistemului de formare inițială a ofițerilor de poliție ne arată că se impune o schimbare de
paradigmă în ceea ce privește abordarea instituțională a acestui sistem, fiind foarte importantă gestionarea mai eficientă a
resurselor umane, precum și dezvoltarea și extinderea sistemului din care provin polițiștii prin valorizarea, cu celeritate, a
programelor de master profesional organizate în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” a Ministerului Afacerilor Interne,
pornind de la faptul că actualul cadru normativ care reglementează proveniența polițiștilor, reprezentat de Legea
nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, instituie pentru formarea inițială a acestora
mecanisme de școlarizare care presupun parcurgerea unor programe de studii cu durate îndelungate, adaptate pentru fiecare
categorie,
luând în considerare faptul că Ministerul Afacerilor Interne se confruntă, în continuare, cu un deficit considerabil de
personal, iar exercitarea competențelor legale presupune existența resurselor,
luând în considerare că situația deficitului de personal la nivelul Ministerului Afacerilor Interne s-a acutizat constant
începând cu anul 2010, devenind în prezent o problemă persistentă care necesită măsuri care să contribuie la diminuarea acestui
fenomen, concomitent cu luarea unor măsuri care să permită gestionarea corespunzătoare a activităților și misiunilor aflate în
competență,
având în vedere principalele cauze care au condus la accentuarea deficitului de personal, respectiv măsurile fiscalbugetare prin care s-a suspendat ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile și
autoritățile publice, ieșirile din sistem ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu
modificările și completările ulterioare, precum și modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu ale polițiștilor din alte cauze
decât accesarea dreptului la pensie și, totodată, criza generată de evoluția situației epidemiologice determinată de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2,
întrucât deficitul de personal de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne conduce la dificultăți majore în îndeplinirea
obiectivelor instituționale, aspect de natură să afecteze încrederea cetățenilor în structurile Ministerului Afacerilor Interne, în aceste
condiții instituția aflându-se în imposibilitatea acoperirii tuturor domeniilor gestionate, pe de o parte, iar pe de altă parte în situația
de a „suprasolicita” angajații cu activități și misiuni suplimentare, care nu pot fi îndeplinite la standarde de performanță
corespunzătoare,
în consecință, îndeplinirea obiectivelor instituționale la standarde profesionale ridicate depinde, în mare măsură, de
calitatea personalului, aspect esențial pentru asigurarea eficienței și eficacității structurilor ministerului.
Ținând seama de faptul că toate aceste aspecte pot constitui o vulnerabilitate a modului de intervenție a structurilor
implicate în asigurarea ordinii și siguranței publice,
văzând faptul că situațiile descrise reclamă responsabilități instituționale, care nu pot fi amânate, pentru adaptarea la
cerințele misiunilor specifice Ministerului Afacerilor Interne,
întrucât avem de a face cu o situație extraordinară, ce produce consecințe în ceea ce privește capacitatea de funcționare
a instituțiilor statului și de asigurare a unui grad de securitate adecvat pentru cetățeni, intervine obligația autorităților statului de a
înlătura sau, cel puțin, de a diminua această vulnerabilitate, printr-o intervenție legislativă care să asigure funcționalitatea
prevederilor statutare.
Se conturează necesitatea instituirii unei noi rute, alternative, de formare profesională inițială de nivel studii universitare
de master în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, destinată candidaților care dețin o licență în specializări universitare
necesare structurilor Ministerului Afacerilor Interne, sursă de natură să contribuie la acoperirea, într-o măsură semnificativă, a
cerinței privind încadrarea cu personal calificat a posturilor deficitare prevăzute a fi ocupate cu personal cu statut de ofițer de
poliție.
Totodată, pentru înlăturarea consecințelor descrise și pentru a asigura eficiența măsurii propuse, este necesară adoptarea
proiectului astfel încât prima serie a programului de master profesional să se organizeze începând cu anul universitar 2021—2022,
context în care la nivelul instituției de învățământ sunt parcurse procedurile de autorizare și acreditare în conformitate cu prevederile
legale în vigoare, concomitent cu armonizarea normelor privind programele de studii universitare de master, proceduri a căror
complexitate determină resurse semnificative de timp.
Întrucât implementarea demersului vizează o soluție alternativă de acoperire, într-o măsură semnificativă, a cerinței privind
încadrarea cu personal calificat a posturilor deficitare de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne care să fie pusă în aplicare imediat
după începerea anului universitar 2021—2022, iar punerea în aplicare la nivel național a măsurilor necesare nu poate fi amânată
fără a se afecta modul de intervenție a structurilor implicate în asigurarea ordinii și siguranței publice, se impune adoptarea de
măsuri imediate prin ordonanță de urgență.
Întrucât ulterior adoptării acestei noi soluții este necesară întreprinderea demersurilor administrative necesare în vederea
stabilirii programelor de master profesional care să asigure aplicarea efectivă a normelor instituite,
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urgența adoptării acestor măsuri derivă și din faptul că organizarea întregului proces aferent noului sistem de formare
inițială prin programe de masterat profesional necesită o perioadă de timp rezonabilă, astfel încât la data începerii anului școlar
2021—2022 acesta să fie pe deplin funcțional,
neadoptarea de urgență a măsurilor menționate ar conduce la imposibilitatea organizării acestor programe în perioada
imediat următoare având ca o consecință negativă imposibilitatea asigurării unor mecanisme viabile de acoperire, într-o măsură
semnificativă, a cerinței privind încadrarea cu personal calificat a posturilor deficitare de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.
În considerarea celor mai sus precizate, din perspectiva exigențelor art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
motivarea urgenței și a situației extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată este generată de inexistența unor soluții
alternative care să asigure un sistem de formare inițială prin programe de masterat profesional,
în egală măsură, promovarea și adoptarea unei legi care să vizeze modificarea și completarea Legii nr. 360/2002, cu
modificările și completările ulterioare, implică o procedură îndelungată care nu poate fi realizată până la începerea anului universitar
2021—2022,
ținând seama că elementele sus-menționate constituie premisele unei situații urgente și extraordinare care impune
adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat, neadoptarea acestor măsuri cu celeritate poate avea
consecințe negative asupra modului de intervenție a structurilor implicate în asigurarea ordinii și siguranței publice, reglementarea
operativă neputându-se realiza pe calea procedurii obișnuite de legiferare, ce presupune un orizont de timp îndelungat,
întrucât aspectele vizate constituie o stare de fapt obiectivă, cuantificabilă, extraordinară, independentă de voința
Guvernului și a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență, în
consecință.
Ținând cont de faptul că toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații de urgență, extraordinare, a
căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Articol unic. — Legea nr. 360/2002 privind Statutul
polițistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 9. — (1) Polițiștii provin, de regulă, din rândul
absolvenților programelor de studii universitare de licență sau
master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție ori din
rândul absolvenților programelor de studii postliceale pentru
formarea agenților de poliție, organizate de instituțiile de
învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne. Admiterea la
programele de studii se face prin concurs organizat în condițiile
legii.”

2. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) Programele de studii universitare de master profesional
pentru formarea ofițerilor de poliție organizate în cadrul
Academiei de Poliție «Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului
Afacerilor Interne sunt destinate candidaților care dețin o licență
în specializări universitare necesare structurilor Ministerului
Afacerilor Interne.”
3. La articolul 21, după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și
absolvenților programelor de studii universitare de master
profesional pentru formarea ofițerilor de poliție organizate în
cadrul Academiei de Poliție «Alexandru Ioan Cuza» a
Ministerului Afacerilor Interne.”

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne,
Lucian Nicolae Bode
p. Ministrul muncii și protecției sociale,
Mihnea-Claudiu Drumea,
secretar de stat
Ministrul educației,
Sorin-Mihai Cîmpeanu

București, 30 iunie 2021.
Nr. 76.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind înființarea Gărzii Forestiere Naționale
Ținând seama de evoluția continuă a activităților în domeniul silvic, în vederea obținerii unor rezultate mai bune pe linia
luptei împotriva infracționalității de mediu, în special a tăierilor ilegale de păduri, ceea ce determină necesitatea adoptării unor
măsuri imediate în scopul limitării tăierilor ilegale și monitorizării trasabilității materialelor lemnoase,
având în vedere obligativitatea consolidării urgente a cadrului legal și întărirea capacității de control, monitorizare și
implementare, precum și cadrul legal privind lupta împotriva tăierilor ilegale de masă lemnoasă din fondul forestier național și din
vegetația forestieră de pe terenurile din afara acestuia și ținând seama de faptul că problematica tăierilor ilegale de arbori constituie
un aspect de siguranță națională,
având în vedere Cauza 2020/2033 aflată în faza precontencioasă a Curții de Justiție a Uniunii Europene, care are ca
obiect nerespectarea de către autoritățile române, în contextul tăierilor ilegale de arbori, a dispozițiilor Regulamentului (UE)
nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor
care introduc pe piață lemn și produse din lemn, ale Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea
habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, ale Directivei 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului
din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului, precum și ale Directivei 2003/4/CE a
Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare
a Directivei 90/313/CEE a Consiliului,
având în vedere că activitatea de combatere a exploatării forestiere ilegale și a comerțului aferent reprezintă unul dintre
domeniile-țintă care trebuie reglementate, iar structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de
silvicultură sunt instituții fundamentale ale statului în combaterea acestor acțiuni, iar consecința imediată a neînființării Gărzii
Forestiere Naționale fiind lezarea intereselor și obiectivelor politicii din domeniul mediului și forestier, inclusiv gestionarea pădurilor
și biodiversitatea, pe cale de consecință, adoptarea constituind o situație extraordinară ce trebuie reglementată,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații extraordinare, a căror
reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Art. 1. — (1) Se înființează Garda Forestieră Națională,
instituție publică care funcționează ca organ de specialitate al
administrației publice centrale care răspunde de silvicultură, cu
personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, în
subordinea autorității publice centrale pentru silvicultură.
(2) Garda Forestieră Națională are în subordine Gărzile
forestiere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezenta ordonanță de urgență, care sunt instituții publice cu
personalitate juridică.
(3) Organizarea, funcționarea și repartizarea numărului de
posturi pentru Garda Forestieră Națională și Gărzile forestiere
se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de maximum
60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de
urgență.
Art. 2. — (1) Garda Forestieră Națională are sediul în
municipiul București.
(2) Garda Forestieră Națională elaborează strategia
națională de formare profesională continuă pentru personalul
din silvicultură, în conformitate cu prevederile Ordonanței
Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a
adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
care se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice
centrale care răspunde de silvicultură.
Art. 3. — (1) Patrimoniul Gărzii Forestiere Naționale se
constituie pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit
prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea contabilității nr. 82/1991,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a
protocolului de predare-preluare încheiat între Ministerul
Mediului, Apelor și Pădurilor și Garda Forestieră Națională în
termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii
Guvernului prevăzută la art. 1 alin. (3).
(2) Protocolul de predare-preluare prevăzut la alin. (1) va
cuprinde și creditele bugetare neutilizate pe anul 2021 aferente
Gărzilor forestiere.

Art. 4. — (1) Conducerea Gărzii Forestiere Naționale este
asigurată de un inspector general cu rang de secretar de stat,
numit la propunerea conducătorului autorității publice centrale
care răspunde de silvicultură.
(2) Inspectorul general este ajutat în activitatea sa de un
inspector general adjunct, cu rang de subsecretar de stat,
precum și de un secretar general, numiți în condițiile legii.
(3) Inspectorul general are calitatea de ordonator secundar
de credite, în condițiile legii.
(4) Conducerea fiecăreia dintre Gărzile forestiere, prevăzute
în anexă, este asigurată de un inspector-șef, funcționar public
de conducere, care are calitatea de ordonator terțiar de credite.
Art. 5. — (1) Principalele atribuții ale Gărzii Forestiere
Naționale sunt următoarele:
a) coordonează activitatea Gărzilor forestiere;
b) avizează propunerile de acte normative emise de Gărzile
forestiere;
c) controlează aplicarea regimului silvic în fondul forestier
național și în vegetația forestieră din afara fondului forestier
național;
d) controlează aplicarea regimului cinegetic în fondul
cinegetic național;
e) controlează trasabilitatea materialelor lemnoase, conform
prevederilor legale în vigoare;
f) realizează sinteze și analize de risc privind fondul forestier
național și fondul cinegetic.
(2) Principalele atribuții ale Gărzilor forestiere sunt
următoarele:
a) implementează, monitorizează și controlează aplicarea
regimului silvic în fondul forestier național și în vegetația
forestieră din afara fondului forestier național;
b) monitorizează, implementează și controlează aplicarea
regimului cinegetic în fondul cinegetic național;

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 645/30.VI.2021
c) monitorizează și controlează trasabilitatea materialelor
lemnoase, conform prevederilor legale în vigoare;
d) elaborează rapoarte operative și le transmite către Garda
Forestieră Națională în vederea realizării de sinteze și analize de
risc privind fondul forestier național și fondul cinegetic.
Art. 6. — Numărul maxim de posturi pentru Garda Forestieră
Națională și instituțiile din subordine este de 1.007, din care:
a) Garda Forestieră Națională, 85 de posturi, din care 47 de
posturi pentru personalul cu pregătire în domeniul silvicultură și
38 de posturi pentru persoane cu atribuții auxiliare domeniului;
b) Gărzile forestiere, 922 de posturi, din care 850 de posturi
pentru personalul cu pregătire în domeniul silvicultură și 72 de
posturi pentru persoane cu atribuții auxiliare domeniului, din
care: 18 posturi cu pregătire juridică, 18 posturi cu pregătire
economică și 36 de posturi cu diferite atribuții — resurse umane,
achiziții, investiții, administrativ.
Art. 7. — (1) Consumul normat de carburanți este de 500 litri/
lună/autoturism sau autoutilitară. Nu se consideră depășiri la
consumul normat la mijloacele de transport consumul care la
nivelul anului se încadrează în limita carburantului normat în
raport cu numărul total de mijloace de transport aprobat pentru
Garda Forestieră Națională și instituțiile din subordinea acesteia,
după caz.
(2) Numărul mijloacelor de transport necesar realizării
atribuțiilor Gărzii Forestiere Naționale și instituțiilor din
subordinea acesteia este de 250.
Art. 8. — (1) Gărzile forestiere se substituie în toate drepturile
și obligațiile decurgând din actele normative, contractele,
convențiile, înțelegerile, protocoalele, memorandumurile și
acordurile, precum și în toate litigiile în care Gărzile forestiere, care
au fost înființate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a
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Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzii forestiere, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2018, sunt parte.
(2) Salarizarea personalului Gărzii Forestiere Naționale și a
Gărzilor forestiere se face în conformitate cu prevederile Legiicadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,
corespunzător categoriilor de personal și formei de organizare
și finanțare ale instituției, cu respectarea aceluiași nivel de
salarizare în cadrul acestor instituții.
Art. 9. — (1) Personalul gărzilor poartă în timpul serviciului
uniformă, însemne distinctive, ecusoane, care se atribuie gratuit.
(2) Identificarea însemnelor distinctive și modelul
ecusoanelor și uniformelor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin
ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde
de silvicultură, la propunerea inspectorului general al Gărzii
Forestiere Naționale.
(3) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, personalul prevăzut
la alin. (1) este învestit cu exercițiul autorității publice și
beneficiază de protecție, potrivit legii.
Art. 10. — (1) Cheltuielile curente și de capital pentru Garda
Forestieră Națională se suportă din bugetul Ministerului
Mediului, Apelor și Pădurilor de la capitolul 83.01 „Agricultură,
silvicultură, piscicultură și vânătoare”.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de
urgență, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind
înființarea Gărzilor forestiere, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 474 din 30 iunie 2015, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 265/2018, se abrogă.
(3) Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului
prevăzută la art. 1 alin. (3) se aplică prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 743/2015 privind organizarea și funcționarea
Gărzilor forestiere, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Kelemen Hunor
Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Tánczos Barna
Ministrul finanțelor,
Alexandru Nazare
p. Ministrul muncii și protecției sociale,
Mihnea-Claudiu Drumea,
secretar de stat
București, 30 iunie 2021.
Nr. 77.
ANEXĂ

L I S TA

Gărzilor forestiere, a sediilor acestora și a județelor arondate
Nr.
crt.

Denumirea

Sediul

Județele arondate

1

Garda Forestieră Brașov

Municipiul Brașov

Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu

2

Garda Forestieră București

Municipiul București

Municipiul București, Călărași, Constanța, Ilfov, Giurgiu,
Ialomița, Teleorman

3

Garda Forestieră Cluj

Municipiul Cluj-Napoca

Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș

4

Garda Forestieră Focșani

Municipiul Focșani

Brăila, Buzău, Galați, Tulcea, Vrancea, Vaslui

5

Garda Forestieră Oradea

Municipiul Oradea

Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj

6

Garda Forestieră Ploiești

Municipiul Ploiești

Argeș, Dâmbovița, Prahova

7

Garda Forestieră Râmnicu Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea

Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea

8

Garda Forestieră Suceava

Municipiul Suceava

Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava

9

Garda Forestieră Timișoara

Municipiul Timișoara

Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș
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GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind autorizarea Ministerului Tineretului și Sportului de a transfera
documentația tehnică achiziționată prin Programul operațional Asistență tehnică 2014—2020
către direcțiile județene pentru sport și tineret
Ținând seama de faptul că Ministerul Tineretului și Sportului a depus cereri de finanțare pentru elaborarea documentațiilor
tehnico-economice necesare pregătirii și implementării unor proiecte de infrastructură din domenii de interes strategic național, finanțabile
din fonduri europene acordate României, în perioada de programare 2021—2027, în cadrul Politicii de coeziune, precum și pregătirea
portofoliului de proiecte de infrastructură în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021—2027,
luând în considerare necesitatea îmbunătățirii bazei materiale destinate activității de tabere care se adresează tinerilor din
România, aflate într-o stare precară de funcționare, unele nefiind funcționale,
având în vedere faptul că Ministerul Tineretului și Sportului nu este unul dintre beneficiarii eligibili ai Programelor
operaționale regionale 2021—2027, astfel nefiind posibilă îndeplinirea obligațiilor prevăzute prin art. 6 alin. (1) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea
portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021—2027, destinat finanțării
prin Programul operațional Asistență tehnică 2014—2020 (POAT 2014—2020) și Programul operațional Infrastructură mare 2014—
2020 (POIM), aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2020,
prin adoptarea prezentului act normativ, Guvernul intervine printr-o măsură urgentă în favoarea reglementării cadrului
juridic în care documentațiile tehnico-economice achiziționate de Ministerul Tineretului și Sportului pot fi transferate către direcțiile
județene pentru sport și tineret, în vederea îmbunătățirii bazei materiale destinate tinerilor din România.
Neadoptarea prezentului act normativ va conduce la imposibilitatea Ministerului Tineretului și Sportului de a transfera
documentațiile tehnico-economice achiziționate către direcțiile județene pentru sport și tineret.
De asemenea, neadoptarea prezentului act normativ va conduce la degradarea bazei materiale aflate în domeniul public
al statului român, destinată cu precădere activităților de tineret.
În situația în care nu vor fi realizate modificările legislative necesare, Ministerul Tineretului și Sportului nu va putea să își
îndeplinească obligațiile asumate prin acordurile de parteneriat încheiate cu agențiile pentru dezvoltare regională, ceea ce va
conduce la pierderea finanțării nerambursabile, iar baza materială destinată activităților de tineret se va diminua considerabil.
Luând în considerare că toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare, a căror
reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Articol unic. — (1) Prin derogare de la art. 22 alin. (1) din Legea
nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările
ulterioare, se autorizează Ministerul Tineretului și Sportului să
achiziționeze, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016
privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,
documentațiile tehnico-economice necesare reabilitării centrelor de
agrement aflate în proprietatea statului și administrarea Ministerului
Tineretului și Sportului, prin direcțiile județene pentru sport și tineret.
(2) Ministerul Tineretului și Sportului transmite prin ordin al
ministrului tineretului și sportului, cu titlu gratuit, documentațiile
tehnico-economice prevăzute la alin. (1), în termen de 30 de zile de
la finalizarea acestora, către direcțiile județene pentru sport și tineret.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri,
precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea
portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare
pentru perioada de programare 2021—2027, destinat finanțării
prin Programul operațional Asistență tehnică 2014—2020 (POAT
2014—2020) și Programul operațional Infrastructură mare 2014—
2020 (POIM), aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2020,
direcțiile județene pentru sport și tineret au obligația depunerii

cererilor de finanțare în cadrul Programelor operaționale regionale
2021—2027 ulterior primirii documentațiilor tehnico-economice în
conformitate cu alin. (2), sub sancțiunea răspunderii disciplinare și
administrative, în condițiile legii.
(4) Ministerul Tineretului și Sportului va elabora o procedură de
monitorizare a depunerii cererilor de finanțare de către direcțiile
județene pentru sport și tineret în cadrul Programelor operaționale
regionale 2021—2027, aprobată prin ordin al ministrului tineretului
și sportului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a
prezentei ordonanțe de urgență. În situația în care direcțiile
județene pentru sport și tineret nu depun cereri de finanțare pentru
proiectele care au beneficiat de finanțare în vederea elaborării
documentațiilor tehnico-economice din POAT 2014—2020,
Autoritatea de management POAT va recupera, în conformitate
cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011
privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute
în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor
publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările
ulterioare, sumele aferente acestor documentații de la Ministerul
Tineretului și Sportului, în calitate de beneficiar al finanțării.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Kelemen Hunor
Ministrul tineretului și sportului,
Carol-Eduard Novák
Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
Cristian Ghinea
Ministrul finanțelor,
Alexandru Nazare
București, 30 iunie 2021.
Nr. 78.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANȚELOR
OFICIUL NAȚIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC

ORDIN
privind modificarea și completarea anexei la Ordinul președintelui Oficiului Național
pentru Jocuri de Noroc nr. 404/2020 privind aprobarea Condițiilor minime tehnice
de verificare a mijloacelor de joc
Văzând Referatul de aprobare nr. 43.664 din 17.06.2021 al secretarului general și al Serviciului juridic și contencios
administrativ din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, aprobat de președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc
la data de 17.06.2021,
având în vedere:
— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru
Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și
exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările și completările
ulterioare;
— Hotărârea Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, cu
modificările și completările ulterioare;
— art. 19 alin. (1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de
noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare;
— art. 57 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 1 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2013 privind înființarea, organizarea și
funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2013, cu
modificările și completările ulterioare,
președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc emite următorul ordin:
Art. I. — Anexa la Ordinul președintelui Oficiului Național
pentru Jocuri de Noroc nr. 404/2020 privind aprobarea
Condițiilor minime tehnice de verificare a mijloacelor de joc,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din
6 ianuarie 2021, se modifică și se completează, după cum
urmează:
1. La capitolul I secțiunea a 2-a punctul 4 subpunctul 4.1,
pozițiile 2 și 9 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„2. este acreditat în conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 765/2008, conform standardelor ISO 17020 și/sau ISO 17025
pentru activitățile de evaluare a conformității mijloacelor de joc
pe care le efectuează;
..........................................................................
9. organismul de evaluare a conformității este capabil să
îndeplinească toate sarcinile de evaluare a conformității pe care
le solicită sau pentru care este acreditat în vederea licențierii de
către ONJN, indiferent dacă acele sarcini sunt îndeplinite chiar
de către organismul de evaluare a conformității sau în numele și
sub responsabilitatea acestuia. În cazul în care un organism de
evaluare licențiat acceptă verificările efectuate de un alt
organism licențiat, fiecare entitate va răspunde în limita
evaluărilor realizate și a documentelor emise;”.
2. La capitolul II secțiunea 1 punctul 7 subpunctul
7.3.3.6, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:
„e) valoarea maximă și minimă a mizelor, cu excepția situației
în care valoarea este cuprinsă în intervalul de minim și maxim
înscris în verificarea tehnică;”.
3. La capitolul II secțiunea 1 punctul 7 subpunctul 7.4.1.1
litera d), poziția 1 se abrogă.
4. La capitolul II secțiunea 1 punctul 7 subpunctul 7.4.1.1
litera d), poziția 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
„4. orice altă defecțiune care nu este specificată mai sus;”.

5. La capitolul II secțiunea 1 punctul 7 subpunctul
7.4.3.1, litera a) se abrogă.
6. La capitolul II secțiunea 1 punctul 7, după subpunctul
7.4.3.2 se introduc 4 noi subpuncte, subpunctele 7.4.3.3—
7.4.3.6, cu următorul cuprins:
„7.4.3.3. În cazul în care este permisă creditarea prin
intermediul sistemelor de creditare de tip REMOTE, care permit
creditarea aparatului prin intermediului unui sistem extern, se
va asigura conectarea sistemului extern la EGM și la sistemul
informatic centralizator al organizatorului. Datele din sistemul de
creditare REMOTE se vor transmite către sistemul informatic
centralizator și ulterior, din sistemul informatic centralizator către
EGM selectat de jucător.
7.4.3.4. În cazul în care este permisă retragerea de numerar
din EGM, prin intermediul sistemelor de creditare tip REMOTE,
solicitarea de retragere dispusă de jucător prin accesarea
meniului de plăți al EGM va fi transmisă către sistemul informatic
centralizator al organizatorului de jocuri de noroc, care după
validare o va transmite către sistemul extern de plată REMOTE.
7.4.3.5. În cazul în care este permisă creditarea cu cheia,
opțiunea va fi disponibilă în meniul de service al EGM și va
permite conversia sumelor, primite în numerar, în credite,
conform ratei conversiei preconfigurate în EGM, transferul
creditelor în EGM fiind realizat de personalul organizatorului de
jocuri de noroc cu cheia, prin accesarea meniului de creditare.
7.4.3.6. În cazul în care este permisă retragerea de numerar
cu cheia (handpay), la comanda jucătorului, prin apăsarea
butonului de plată, creditul va fi convertit în bani, conform ratei
de conversie preconfigurate, și se va emite un semnal sonor.
Sumele vor fi achitate de operatorul din locație, după accesarea
meniului de plată al EGM, prin intermediul cheii, valoarea
creditului fiind redusă la 0.”
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7. La capitolul II secțiunea 1 punctul 7, subpunctul 7.4.4
se modifică și va avea următorul cuprins:
„7.4.4. Sisteme de creditare fără numerar cu identificarea
jucătorului (cititor de carduri, scanere biometrice ș.a.
integrate în EGM)
(i) Sisteme de creditare fără numerar (bazate pe carduri
«cashless»)
Fondurile jucătorului din sistemul operatorului sunt accesate
prin intermediul unei metode sigure de identificare, cum ar fi
card magnetic și/sau cu cip, etichetă RFID, scaner biometric.
Contul jucătorului trebuie să păstreze cel puțin următoarele
date:
a) un număr de identificare al jucătorului atribuit de către
server;
b) fondurile jucătorului;
(ii) Cititorul de carduri
În cazul sistemului cashless, EGM trebuie să fie dotat cu un
cititor de carduri și/sau dispozitiv de identificare a jucătorului,
încorporat în aparatul slot-machines. Acesta citește datele de
pe instrumentul prezentat de jucător în scopul identificării.
Orice tranzacție monetară între EGM și sistem (creditare/IN
sau retragere/OUT) trebuie să fie securizată prin sisteme de
autentificare cu doi factori, cum ar fi introducerea cardului de
către jucător și a unui cod PIN sau prin altă metodă.
Toate tranzacțiile monetare trebuie să fie evidențiate pe
contorii corespunzători ai EGM.”
8. La capitolul II, secțiunea a 2-a punctul 11, subpunctul 11.4
se modifică și va avea următorul cuprins:
„11.4. Verificarea funcționării, conform declarațiilor de la
subpct. 11.3, poate fi realizată pe baza tabelelor de alocare a

câștigurilor și a calculului statistic utilizat de organismele de
evaluare a conformității sau pe baza numărului de jocuri declarate
de producător pentru care se atinge valoarea procentajului teoretic
de câștig (PTC) la nivel de încredere de 95%. Verificarea se face
pentru toate programele/subprogramele de joc instalate pe EGM.”
9. La capitolul III, punctul 22 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„22. În termenul prevăzut de dispozițiile art. 12 alin. (2) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările
și completările ulterioare, organismele de evaluare a
conformității care dețin licență valabilă clasa a II-a emisă de
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc vor informa ONJN
despre orice modificare a acreditării.”
10. La capitolul III, punctul 23 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„23. În vederea autorizării mijloacelor de joc tip slotmachines, organismele de evaluare a conformității licențiate de
ONJN vor emite certificate de aprobare de tip, precum și
certificate de verificare tehnică inițiale, periodice sau după
reparații bazate pe procedurile existente anterior datei intrării în
vigoare a ordinului.”
Art. II. — Prevederile de la capitolul III punctul 23 din anexa
la Ordinul președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc
nr. 404/2020, cu modificările și completările aduse prin prezentul
ordin, se aplică cel mult 24 de luni de la data intrării în vigoare
a prezentului ordin.
Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
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