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 Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

Articol unic – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a 

sancţiunilor internaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 8 

decembrie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 396 din 11 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică 

şi se completează după cum urmează: 

 

Art. 19, alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(1) După efectuarea cercetărilor necesare, Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală, dispune prin ordin al ministrului finanţelor publice, în termen de 5 zile 

lucrătoare de la finalizarea cercetărilor, blocarea fondurilor sau resurselor economice care se află în 

proprietatea, sunt deţinute sau se află sub controlul persoanelor fizice ori juridice care au fost 

identificate ca fiind persoane sau entităţi desemnate sau persoanelor fizice ori juridice deţinute sau 

controlate direct sau indirect de către persoane sau entităţi desemnate sau care acţionează în numele 

sau în baza instrucţiunilor acestora.” 

 

La art. 19, după alin. (1) se introduce un nou alin. (1
1
), cu următorul cuprins: 

„(1
1
) Ministerul Finanţelor Publice, după efectuarea cercetărilor necesare, dispune blocarea inclusiv 

a fondurilor sau resurselor economice derivate sau generate din bunuri deţinute sau controlate de 

persoanele fizice ori juridice menţionate la alin. (1) sau a fondurilor sau resurselor economice 

deţinute sau controlate, individual sau împreună, de persoanele menţionate la alin. (1).” 

 

La art. 19, după alin. (1
1
) se introduce un nou alin. (1

2
), cu următorul cuprins: 

„(1
2
) Ordinul rămâne în vigoare până la data la care persoanele în cauză nu mai fac obiectul 

sancţiunilor internaţionale.” 
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