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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general unor colonei
în retragere, veterani de rãzboi
În temeiul art. 94 lit. b) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 67 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
având în vedere propunerile ministrului de stat, ministrul apãrãrii
naþionale,
Preºedintele României
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Art. 1. Ñ Se acordã gradul de general de brigadã urmãtorilor colonei
în retragere:
Ñ Boantã George Vladimir
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Ñ Marinescu Ivan Teodor
Ñ Temelcu Hristudor Theodor-Dumitru
Ñ Teodorescu Mihalache Vasile
Ñ Trandafirescu Constantin Mihail
Ñ Warodin Dumitru-Vasile Victor-Wilson.
Art. 2. Ñ Se acordã gradul de general de flotilã aerianã urmãtorilor
comandori în retragere:
Ñ Lupu Dumitru Ioan
Ñ Mogâldea Ioan Ioan
Ñ Petrescu Dumitru Ion.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Bucureºti, 1 decembrie 1998.
Nr. 422.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea în gradul urmãtor a unor generali
ºi acordarea gradului de general
unor colonei ºi comandori în retragere
În temeiul art. 94 lit. b) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 67 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
având în vedere propunerile ministrului de stat, ministrul apãrãrii
naþionale,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Art. 1. Ñ Se înainteazã în gradul de general de divizie urmãtorii generali de brigadã în retragere:
Ñ Arsenie Ion Valentin
Ñ Popescu Nicolae Gheorghe.
Art. 2. Ñ Se acordã gradul de general de brigadã urmãtorilor colonei
în retragere:
Ñ Cãlin Petru Ion
Ñ Chiriac Costache Mihai
Ñ Cristea Alexandru Neculai
Ñ Iancu Traian Ioan
Ñ Mangu Ion Florea
Ñ Moldovan Sava Viorel
Ñ Neagu-Sadoveanu Ioan Sebastian
Ñ Nicolaescu Gheorghe Dumitru
Ñ Rãdulescu Savu Marin-Constantin
Ñ Sîrbu Petru Corneliu
Ñ Zãhãrescu Constantin Petru.
Art. 3. Ñ Se acordã gradul de general de flotilã aerianã comandorului
în retragere Zãgãnescu Dumitru-Ioan Nicolae-Florin.
Art. 4. Ñ Se acordã gradul de contraamiral comandorului în retragere
Grad Gheorghe Vasile.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea în gradul urmãtor a unui general de divizie
în retragere din Ministerul de Interne
În temeiul art. 94 lit. b) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 67 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
având în vedere propunerea ministrului de interne,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Generalul de divizie în retragere Pantelimon Dumitru
Comiºel se înainteazã în gradul de general de corp de armatã în retragere.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Bucureºti, 1 decembrie 1998.
Nr. 424.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã în retragere
unui colonel în retragere din Serviciul Român de Informaþii
În temeiul art. 94 lit. b) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 67 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de
Informaþii,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se acordã gradul de general de brigadã în retragere
colonelului în retragere Cãlugãriþa Leonte Neculai.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constituþia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Bucureºti, 1 decembrie 1998.
Nr. 425.
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HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea art. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 342/1997 privind modificarea componenþei
Comisiei mixte permanente româno-iugoslave pentru micul trafic de cãlãtori în zona de frontierã
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Articolul 2 din Hotãrârea Guvernului
nr. 342/1997 privind modificarea componenþei Comisiei
mixte permanente româno-iugoslave pentru micul trafic de
cãlãtori în zona de frontierã, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 160 din 17 iulie 1997, se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

”Art. 2. Ñ Domnii colonei Neagu Aurel ºi Ciuicã
Elefterie din Ministerul de Interne, precum ºi domnul
Bãdescu Gheorghe din Ministerul Finanþelor se numesc în
calitatea de membri ai delegaþiei pãrþii române în Comisia
mixtã permanentã româno-iugoslavã pentru micul trafic de
cãlãtori în zona de frontierã.Ò

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministru de interne,
Gavril Dejeu

Bucureºti, 2 decembrie 1998.
Nr. 863.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil, proprietate publicã a statului, din administrarea Consiliului Local
al Comunei Lieºti, judeþul Galaþi, în administrarea Ministerului Justiþiei
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului, proprietate
publicã a statului, din administrarea Consiliului Local al
Comunei Lieºti, judeþul Galaþi, în administrarea Ministerului
Justiþiei, în vederea utilizãrii acestuia ca sediu pentru
Judecãtoria Lieºti.
Identificarea imobilului se va face conform datelor cuprinse
în anexa care este parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Predarea-preluarea imobilului prevãzut în
anexã se va face pe bazã de protocol încheiat între pãrþile
interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei hotãrâri.
Art. 3. Ñ Ministerul Justiþiei va lua mãsuri în vederea
punerii în siguranþã împotriva seismelor a imobilului preluat,
în condiþiile legii.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
Ministru de stat, ministrul justiþiei,
Valeriu Stoica
Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Bucureºti, 3 decembrie 1998.
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ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din administrarea Consiliului Local al Comunei Lieºti,
judeþul Galaþi, în administrarea Ministerului Justiþiei
Locul unde este
situat imobilul
care se transmite

Comuna Lieºti,
judeþul Galaþi

Persoana juridicã
de la care
se transmite imobilul

Persoana juridicã
la care
se transmite imobilul

Consiliul Local al
Comunei Lieºti,
judeþul Galaþi

Ministerul Justiþiei

Caracteristicile tehnice

Ñ Suprafaþa construitã = 720 m2
Ñ Suprafaþa curþii = 2.578 m2
Ñ Imobilul este situat în tarlaua nr. 14, parcela nr. 634

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind participarea României în anul 1999 la Expoziþia Internaþionalã de Horticulturã
din Kunming Ñ China
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã participarea României la Expoziþia
Internaþionalã de Horticulturã din Kunming Ñ China, în
perioada 1 mai Ñ 31 octombrie 1999.
Art. 2. Ñ Se împuterniceºte Ministerul Agriculturii ºi
Alimentaþiei sã semneze contractul de participare a

României la Expoziþia Internaþionalã de Horticulturã din
Kunming Ñ China.
Art. 3. Ñ Bugetul Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei
pe anul 1999 va include ºi suma de 500 milioane lei, reprezentând cheltuielile pentru participarea României la Expoziþia
Internaþionalã de Horticulturã din Kunming Ñ China.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
p. Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
ªtefan Pete,
secretar de stat
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 3 decembrie 1998.
Nr. 868.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Convenþiei dintre Ministerul de Interne
din România ºi Ministerul Federal de Interne
din Republica Federalã Germania cu privire la preluarea
de persoane apatride, semnatã la Bonn la 9 iunie 1998
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Articol unic. Ñ Se aprobã Convenþia dintre Ministerul de Interne din
România ºi Ministerul Federal de Interne din Republica Federalã Germania cu
privire la preluarea de persoane apatride, semnatã la Bonn la 9 iunie 1998.
PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
p. Ministru de interne,
Theodor Zaharia,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Mihai Ungureanu,
secretar de stat
Bucureºti, 3 decembrie 1998.
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CONVENÞIE
între Ministerul de Interne din România ºi Ministerul Federal de Interne din Republica Federalã Germania
cu privire la preluarea de persoane apatride

Ministerul de Interne din România ºi Ministerul Federal de Interne din Republica Federalã Germania au convenit
urmãtoarele:
ARTICOLUL 1
Preluarea de persoane apatride

(1) Pãrþile contractante se obligã Ñ în completarea
prevederilor art. 1 alin. 1 ºi ale art. 2 alin. 1 din Convenþia
dintre Ministerul de Interne din România ºi Ministerul
Federal de Interne din Republica Federalã Germania cu
privire la preluarea de cetãþeni români ºi germani, încheiatã
la 24 septembrie 1992 Ñ, sã preia ºi acele persoane care,
în conformitate cu legile pãrþii contractante solicitante, se
aflã ilegal pe teritoriul pãrþii contractante solicitante ºi în
cazul cãrora este sigur cã au renunþat la cetãþenia pãrþii
contractante solicitate, fãrã ca ele sã fi dobândit o altã
cetãþenie sau fãrã sã fi obþinut din partea pãrþii contractante solicitante cel puþin o garanþie de încetãþenire.
(2) Aceastã obligaþie este valabilã numai pentru persoanele
care au renunþat la cetãþenia pãrþii contractante solicitate
dupã data intrãrii în vigoare a prezentei convenþii, fãrã sã fi
dobândit o altã cetãþenie sau fãrã sã fi obþinut din partea pãrþii contractante solicitante cel puþin o garanþie de încetãþenire.
ARTICOLUL 2
Dovada ºi proba verosimilitãþii cetãþeniei deþinute anterior

(1) Dovada faptului cã a avut anterior cetãþenia pãrþii
contractante solicitate se face, de regulã, printr-o adeverinþã privind renunþarea la cetãþenie, eliberatã de o reprezentanþã diplomaticã sau consularã ori de o autoritate
competentã a pãrþii contractante solicitate. Este suficientã
prezentarea unei copii de pe aceastã adeverinþã.
(2) În afarã de aceasta, cetãþenia anterioarã a pãrþii
contractante solicitate se dovedeºte prin:
Ñ paºapoarte turistice;
Ñ alte documente de cãlãtorie eliberate de autoritãþile
pãrþii contractante solicitate;
Ñ cãrþi de identitate,
chiar dacã durata valabilitãþii acestor documente este expiratã.
În acest caz, se recunoaºte în mod obligatoriu cetãþenia
pãrþii contractante solicitate, deþinutã anterior, fãrã sã fie
nevoie de o altã verificare.
(3) Cetãþenia pãrþii contractante solicitate, deþinutã anterior, este consideratã verosimilã pe bazã de:
Ñ permise de conducere;
Ñ legitimaþii de serviciu;
Ñ carnete de marinar,
chiar dacã durata valabilitãþii acestor documente este expiratã, precum ºi pe bazã de:
Ñ declaraþii convingãtoare ale martorilor, în special ale
cetãþenilor pãrþii contractante solicitate;
Ñ proprie declaraþie a persoanei, în cazul în care
cunoaºte limba pãrþii contractante solicitate.
În acest caz, pãrþile contractante considerã ca sigur faptul cã persoana a avut anterior cetãþenia pãrþii contractante
solicitate atâta timp cât partea contractantã solicitatã nu a
contestat acest lucru.
ARTICOLUL 3
Procedura

(2) Procedura de preluare conform art. 1 se efectueazã,
în alte privinþe, pe baza Protocolului pentru aplicarea
Convenþiei dintre Ministerul de Interne din România ºi
Ministerul Federal de Interne din Republica Federalã
Germania cu privire la preluarea de cetãþeni români ºi germani, încheiatã la 24 septembrie 1992.
ARTICOLUL 4
Protecþia datelor

(1) În mãsura în care, pentru aplicarea prezentei convenþii, trebuie sã se înregistreze sau sã se transmitã date cu
caracter personal, aceste informaþii se vor referi exclusiv la:
1. datele personale ale persoanei care urmeazã a fi
retrimisã ºi, dacã este cazul, ale membrilor de familie
(numele, prenumele ºi, dacã este cazul, numele anterior,
porecla sau pseudonimul, data ºi locul naºterii, sexul,
cetãþenia actualã ºi cea anterioarã);
2. cartea de identitate sau paºaportul turistic (numãrul,
termenul de valabilitate, data eliberãrii, instituþia emitentã,
locul unde a fost eliberat etc.);
3. alte date necesare identificãrii persoanei care
urmeazã a fi retrimisã;
4. localitãþile de ºedere ºi itinerarul;
5. alte date, la solicitarea uneia dintre pãrþile contractante, de care aceasta are nevoie la verificarea premiselor
preluãrii, în conformitate cu aceastã convenþie.
(2) În mãsura în care, în baza prezentei convenþii, în
conformitate cu legislaþia naþionalã, sunt comunicate date
cu caracter personal, urmãtoarele dispoziþii sunt valabile în
completare, cu condiþia respectãrii prevederilor legale ale
fiecãrei pãrþi contractante:
1. utilizarea datelor de cãtre instituþia solicitantã este
admisã numai în scopul indicat ºi în condiþiile prescrise de
instituþia care le-a comunicat;
2. la cerere, instituþia solicitantã va informa instituþia
care comunicã date cu privire la utilizarea datelor comunicate ºi a rezultatelor obþinute cu ajutorul lor;
3. datele cu caracter personal pot fi comunicate exclusiv
instituþiilor competente. Transmiterea acestor date altor
instituþii poate avea loc numai cu autorizaþia prealabilã a
instituþiei care le-a comunicat;
4. instituþia care comunicã date este obligatã sã verifice
exactitatea datelor comunicate, precum ºi necesitatea ºi
oportunitatea comunicãrii lor în raport cu scopul urmãrit. În
aceastã privinþã se vor respecta interdicþiile prevãzute de
legislaþia naþionalã a fiecãrei pãrþi contractante. În cazul în
care se constatã cã au fost comunicate date inexacte sau
date a cãror comunicare era interzisã, aceastã constatare
trebuie adusã imediat la cunoºtinþã instituþiei solicitante.
Aceasta este obligatã sã corecteze sau sã distrugã datele
primite;
5. instituþia solicitantã ºi instituþia solicitatã sunt obligate
sã þinã evidenþa comunicãrii ºi primirii de date cu caracter
personal;
6. instituþia solicitantã ºi instituþia solicitatã sunt obligate sã
asigure protecþia datelor cu caracter personal primite, împiedicând eficient accesul, modificarea ºi publicarea neautorizate.

(1) Autoritãþile competente ale pãrþii contractante soliciARTICOLUL 5
tante vor elibera, în scopul preluãrii, dupã primirea rãspunsului pozitiv al pãrþii contractante solicitate, un
Cheltuieli
laissez-passer al Uniunii Europene, conform modelului aneToate cheltuielile legate de returnarea persoanelor pânã
xat. Pe acesta va fi aplicatã neîntârziat viza de cãtre
reprezentanþele diplomatice sau consulare competente ale la frontiera pãrþii contractante solicitate vor fi suportate de
Compression
pãrþii contractante by
solicitate.
CVISION Technologies’ PdfCompressor.
autoritãþile competente
For ale
Evaluation
pãrþii contractante
Purposes
solicitante.
Only

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 476/10.XII.1998
ARTICOLUL 6
Transportul bunurilor personale dobândite legal

Pãrþile contractante vor permite persoanelor preluate sã
transporte pe teritoriul pãrþii contractante solicitate bunurile
personale dobândite legal, conform reglementãrilor lor
legale. Aceasta nu afecteazã cheltuielile legate de preluare,
pe care trebuie sã le suporte persoana care urmeazã sã
fie preluatã.
ARTICOLUL 7
Intrarea în vigoare ºi durata de valabilitate

(1) Prezenta convenþie se încheie pe o perioadã nelimitatã.
(2) O datã cu semnarea prezentei convenþii, Republica
Federalã Germania îndeplineºte prevederile interne pentru
intrarea ei în vigoare.
(3) Prezenta convenþie intrã în vigoare în prima zi a
celei de-a doua luni dupã data la care Ministerul de Interne
Pentru Ministerul de Interne
din România,
Ovidius Pãun
19.9.96

DE

7

din România a notificat Ministerului Federal de Interne din
Republica Federalã Germania îndeplinirea prevederilor
interne pentru intrarea sa în vigoare.
ARTICOLUL 8
Suspendare, denunþare

(1) Fiecare parte contractantã poate sã suspende sau
sã denunþe prezenta convenþie, dintr-un motiv important, pe
calea notificãrii oficiale, în urma consultãrii cu cealaltã parte
contractantã.
(2) Suspendarea sau denunþarea va intra în vigoare în
prima zi a lunii urmãtoare dupã sosirea la cealaltã parte
contractantã a notificãrii corespunzãtoare.
Semnatã la Bonn la 9 iunie 1998, în douã exemplare
originale, fiecare în limbile românã ºi germanã, ambele
texte fiind egal autentice.
Pentru Ministerul Federal de Interne
din Republica Federalã Germania,
dr. Gerold Lehnguth
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Issued on/Date de dŽlivrance
Unterschrift: ...........................................................................
Signature/Signature
Bemerkungen: ..................................................................................................................................
Remarks/Observations: .......................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 476/10.XII.1998
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului de investiþii ”Extinderea reþelei de distribuþie
a gazelor naturale în comuna Glodeanu-Siliºtea,
judeþul BuzãuÒ
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiþii ”Extinderea reþelei de distribuþie a gazelor naturale în comuna
Glodeanu-Siliºtea, judeþul BuzãuÒ, cuprinºi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la art. 1 se
face din fondurile bugetului local ºi din alte fonduri legal constituite cu
aceastã destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.
PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Secretar de stat,
ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 3 decembrie 1998.
Nr. 870.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.
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