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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea în funcþie a unor magistraþi
În temeiul art. 94 lit. c) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 47 din Legea nr. 92/1992 pentu organizarea judecãtoreascã, republicatã,
având în vedere propunerile Consiliului Superior al Magistraturii,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic. Ñ Se numesc în funcþia de judecãtor ºi procuror magistraþii menþionaþi în anexa la prezentul decret.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 27 ianuarie 1999.
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ANEXÃ

A. Judecãtori
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Morcan Iosif
Avram Marieta
Cotta Florica
Kosakowsky Doina
Eftimescu Mihai-Marian
Lazãr Florica
Pop-Cerneanu Mihai
Buzesko Gheorghe
Barbu Carmen
Harhoi Alice-Gabriela
Doboº Grigore

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Curtea de Apel Alba Iulia
Curtea de Apel Bucureºti
Judecãtoria Sectorului 5 Bucureºti
Judecãtoria Sectorului 3 Bucureºti
Curtea de Apel Bucureºti
Judecãtoria Feteºti
Tribunalul Maramureº
Curtea de Apel Cluj
Judecãtoria Câmpina
Judecãtoria Câmpina
Tribunalul Arad

B. Procurori
Ñ Racolþa Ioan Vasile

Ñ Parchetul de pe lângã Tribunalul Mureº.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru eliberarea din funcþie a unor magistraþi
În temeiul art. 94 lit. c) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 92 alin. 1 lit. a) ºi b) din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se elibereazã din funcþie magistraþii menþionaþi în anexa
la prezentul decret.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 27 ianuarie 1999.
Nr. 48.
ANEXÃ

A. Prin demisie
Ñ Opriºor Dumitru

Ñ judecãtor la Judecãtoria Orºova

B. Prin pensionare
Ñ Petruº Teodor
Ñ Lungu Dorina
Ñ Pop-Bogdan Floare

Compression by

Ñ judecãtor la Curtea de Apel Cluj
Ñ judecãtor la Tribunalul Bacãu
Ñ procuror la Parchetul de pe lângã Judecãtoria
ªimleu Silvaniei
Ñ Pop Mircea
Ñ procuror la Parchetul de pe lângã Curtea de
Apel Cluj
Ñ Mircea Ioan
Ñ procuror la Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Dragomireºti
Ñ Floricel Niculae
Ñ procuror la Parchetul de pe lângã Curtea
Supremã de Justiþie
Ñ Botezan Aurel
Ñ procuror la Parchetul de pe lângã Curtea de
Apel Cluj
Ñ Ciucã Dumitru
Ñ procuror la Parchetul de pe lângã Curtea
Supremã de Justiþie
Ñ Calomfirescu Eugen Ñ procuror la Parchetul de pe lângã Curtea
Supremã de Justiþie
Ñ Ionescu Simion
Ñ procuror la Parchetul de pe lângã Curtea
CVISION Technologies’
PdfCompressor.
For Evaluation
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind revocarea ºi numirea în funcþie a unui ministru
În temeiul art. 85 alin. (2), al art. 94 lit. c) ºi al art. 105 din Constituþia
României,
având în vedere propunerile primului-ministru,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Art. 1. Ñ Domnul Gyšrgy Tokay se revocã din funcþia de ministru
delegat pe lângã primul-ministru pentru minoritãþi naþionale.
Art. 2. Ñ Domnul Peter Eckstein-Kov‡cs se numeºte în funcþia de
ministru delegat pe lângã primul-ministru pentru minoritãþi naþionale.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 27 ianuarie 1999.
Nr. 50.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcþie
a directorului Serviciului de Protecþie ºi Pazã
În temeiul art. 94 lit. c) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 7 din Legea nr. 191/1998 privind organizarea ºi funcþionarea Serviciului de Protecþie ºi Pazã,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Începând cu data de 21 ianuarie 1999 generalul de
brigadã Andreescu ªtefan Anghel se elibereazã din funcþia de director al
Serviciului de Protecþie ºi Pazã.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 27 ianuarie 1999.
Nr. 51.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind revocarea din funcþie a unui procuror financiar
În temeiul art. 94 lit. c) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 109 alin. (4) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea ºi
funcþionarea Curþii de Conturi,
având în vedere propunerea plenului Curþii de Conturi,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Domnul Mihalcea Ion se revocã din funcþia de procuror
financiar de pe lângã Camera de Conturi a Judeþului Vâlcea.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 29 ianuarie 1999.
Nr. 52.
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ORDONANÞE ªI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
pentru completarea alin. (1) al art. 14 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 88/1997
privind privatizarea societãþilor comerciale
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituþia României,
Guvernul României emite urmãtoarea ordonanþã de urgenþã:
Articol unic. Ñ Alineatul (1) al articolului 14 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãþilor comerciale, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie
1997, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, va avea urmãtorul
cuprins:
”Art. 14. Ñ (1) Vânzarea prin oricare dintre metodele
reglementate la art. 13 alin. (1) lit. a)Ñc) obligã Fondul

Proprietãþii de Stat sã formuleze o ofertã irevocabilã, valabilã cel puþin 30 de zile, dar nu mai mult de 180 de zile
de la data publicãrii ei. În cazul vânzãrii unor pachete de
acþiuni din capitalul social al unor bãnci sau societãþi
comerciale mari, la propunerea Fondului Proprietãþii de
Stat, Guvernul poate dispune prelungirea termenului de
valabilitate a ofertei.Ò

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Preºedintele Agenþiei Române de Dezvoltare,
Sorin Fodoreanu
p. Ministrul finanþelor,
Bujor Bogdan Teodoriu,
secretar de stat
p. Preºedintele Consiliului de administraþie
al Fondului Proprietãþii de Stat,
Victor Eros,
ý
vicepreºedinte
Bucureºti, 1 februarie 1999.
Nr. 3.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil, proprietate publicã a statului,
din administrarea Regiei Autonome ”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ
în administrarea Consiliului Local al Oraºului Sinaia, judeþul Prahova
În temeiul prevederilor art. 12 alin. (1)Ð(3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã ºi regimul juridic al
acesteia,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã transmiterea imobilului ”Centrul
Internaþional de ConferinþeÒ (fostul Casino din Sinaia), proprietate publicã a statului, situat în oraºul Sinaia,
Bd Carol I nr. 2 (în incinta parcului din Sinaia), judeþul
Prahova, compus din construcþii (inclusiv anexe), teren ºi
dotãri/instalaþii aferente, din administrarea Regiei Autonome
”Administraþia Patrimoniului Protocolului de StatÒ în administrarea Consiliului Local al Oraºului Sinaia, judeþul Prahova.

Art. 2. Ñ Consiliul Local al Oraºului Sinaia, în calitate
de administrator al imobilului transmis potrivit art. 1, poate
sã dispunã închirierea sau concesionarea acestuia în condiþiile art. 14 ºi 15 din Legea nr. 213/1998.
Art. 3. Ñ (1) Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
art. 1 se va face pe bazã de protocol încheiat între pãrþile interesate.
(2) Personalul care îºi desfãºoarã activitatea în imobilul
prevãzut la art. 1 la data încheierii protocolului se preia de
cãtre noul administrator ºi se considerã transferat.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Secretar de stat, ºeful Departamentului
pentru Administraþie Publicã Localã,
Vlad Roºca
Secretarul general al Guvernului,
Radu Stroe
p. Ministrul finanþelor,
Bujor Bogdan Teodoriu,
secretar de stat
Bucureºti, 27 ianuarie 1999.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind efectuarea recensãmântului populaþiei ºi al locuinþelor din România
În temeiul prevederilor art. 11 din Ordonanþa Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice, republicatã,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ În vederea cunoaºterii cât mai exacte a
numãrului ºi distribuþiei teritoriale a populaþiei, a structurilor
sale social-culturale ºi economice, precum ºi a fondului
locativ ºi condiþiilor de locuit ale populaþiei, în luna martie
2001 se va efectua pe întregul teritoriu al þãrii recensãmântul populaþiei ºi al locuinþelor din România, numit în
continuare recensãmânt.
Art. 2. Ñ (1) La recensãmântul populaþiei se înregistreazã toþi cetãþenii români cu domiciliul în þarã, indiferent
dacã la momentul de referinþã al recensãmântului se aflã
pe teritoriul þãrii sau se aflã temporar în strãinãtate, precum ºi persoanele de altã cetãþenie sau fãrã cetãþenie,
care au domiciliul sau au o reºedinþã temporarã în
România.
(2) Nu se înregistreazã la recensãmânt persoanele de
cetãþenie strãinã din cadrul reprezentanþelor diplomatice,
consulare ºi comerciale sau al reprezentanþelor organizaþiilor internaþionale ºi membrii familiilor lor, personalul forþelor
armate strãine, personalul flotei comerciale navale ºi
aeriene Ñ cetãþeni strãini Ñ, care la momentul de referinþã al recensãmântului se aflã temporar pe teritoriul þãrii.
Art. 3. Ñ (1) Recensãmântul locuinþelor se va efectua
concomitent cu recensãmântul populaþiei ºi va cuprinde clãdirile de locuit, precum ºi locuinþele situate în orice clãdire,
indiferent de forma de proprietate.
(2) Sunt exceptate de la înregistrare clãdirile situate pe
teritoriul României, deþinute cu titlu de proprietate de cãtre
alte state, administrate de reprezentanþele diplomatice ºi
consulare ale þãrilor respective sau de reprezentanþele
organizaþiilor internaþionale, dacã în cadrul lor nu au domiciliu cetãþeni români.
Art. 4. Ñ (1) Organizarea ºi efectuarea recensãmântului
se realizeazã sub conducerea ºi sub controlul Comisiei
centrale pentru recensãmântul populaþiei ºi al locuinþelor.
(2) În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare
a prezentei hotãrâri se va constitui Comisia centralã pentru
recensãmântul populaþiei ºi al locuinþelor, în componenþa
prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.

(3) Comisia centralã pentru recensãmântul populaþiei ºi
al locuinþelor rãspunde pentru efectuarea în bune condiþii a
întregii acþiuni, având urmãtoarele atribuþii principale:
a) elaboreazã ºi supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotãrâre privind momentul de referinþã al recensãmântului, perioada de înregistrare, asigurarea resurselor
financiare, organizarea, efectuarea ºi prelucrarea rezultatelor recensãmântului populaþiei ºi al locuinþelor din anul 2001;
b) aprobã programul general de organizare a recensãmântului, programul ºi metodologia de înregistrare, de prelucrare a datelor ºi publicare a rezultatelor, programele ºi
organizarea cercetãrilor selective conexe recensãmântului;
c) aprobã formularele de înregistrare ºi instrucþiunile de
completare a acestora;
d) aprobã clasificãrile ºi nomenclatoarele necesare înregistrãrii ºi prelucrãrii datelor de recensãmânt, cu excepþia
celor aprobate prin hotãrâri ale Guvernului;
e) aprobã instrucþiunile, modul de organizare ºi îndrumã
acþiunile ºi operaþiunile de împãrþire a teritoriului unitãþilor
administrativ-teritoriale în sectoare de recensãmânt;
f) organizeazã acþiunile de recrutare ºi instruire a întregului personal care participã la efectuarea lucrãrilor de
recensãmânt;
g) stabileºte atribuþiile comisiilor de recensãmânt judeþene ºi a municipiului Bucureºti, ale municipiilor, sectoarelor
municipiului Bucureºti, oraºelor ºi comunelor;
h) aprobã ºi organizeazã acþiunile de popularizare a
recensãmântului;
i) prezintã Guvernului ºi publicã rezultatele preliminare
ale recensãmântului, rezultatele definitive ºi detaliate
urmând a fi difuzate ºi publicate de Comisia Naþionalã pentru Statisticã.
Art. 5. Ñ Pentru efectuarea lucrãrilor de pregãtire, organizare, prelucrare ºi publicare a datelor recensãmântului,
Comisia centralã pentru recensãmântul populaþiei ºi al locuinþelor va organiza, pe lângã Comisia Naþionalã pentru
Statisticã, Secretariatul tehnic.
Art. 6. Ñ Comisia centralã pentru recensãmântul populaþiei ºi al locuinþelor va prezenta spre aprobare Guvernului,
pânã la data de 30 iunie 1999, proiectul de hotãrâre prevãzut la art. 4 alin. (3) lit. a).

p. PRIM-MINISTRU,

VICTOR BABIUC
Contrasemneazã:
p. Preºedintele Comisiei Naþionale pentru Statisticã,
Constantin Chirca,
vicepreºedinte
p. Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Simona Marinescu,
secretar de stat
p. Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
L‡szl— BorbŽly,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor,
Bujor Bogdan Teodoriu,
secretar de stat
Departamentul pentru
Reforma Administraþiei Publice Centrale
Petre Diaconu,
secretar de stat
Bucureºti, 29 ianuarie 1999.
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ANEXÃ
COMPONENÞA

Comisiei centrale pentru recensãmântul populaþiei ºi al locuinþelor
Preºedinte:

Ñ ministrul muncii ºi protecþiei sociale

Vicepreºedinþi: Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedintele Comisiei Naþionale pentru Statisticã
secretar de stat la Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale
secretar de stat la Ministerul Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii Teritoriului
secretar de stat la Ministerul Finanþelor

Secretar:

Ñ vicepreºedintele Comisiei Naþionale pentru Statisticã

Membri:

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

secretar de stat la Ministerul Educaþiei Naþionale
secretar de stat la Ministerul Sãnãtãþii
secretar de stat la Ministerul Apãrãrii Naþionale
secretar de stat la Ministerul de Interne
secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe
secretar de stat la Ministerul Culturii
secretar de stat la Departamentul pentru Administraþie Publicã Localã
secretar de stat la Departamentul pentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale
secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Culte
reprezentantul preºedintelui Academiei Române.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind atribuirea cu titlu gratuit a unor bunuri intrate în proprietatea privatã a statului
În temeiul prevederilor art. 13 din Ordonanþa Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului ºi condiþiilor
de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privatã a statului, modificatã ºi completatã prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 38/1998,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se atribuie cu titlu gratuit cãtre Regia
Autonomã de Exploatare a Metroului ”MetrorexÒ Bucureºti
echipamentele prezentate în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, constând în automate programabile ºi accesorii, destinate automatizãrii ramelor electrice
de metrou, intrate în proprietatea privatã a statului, potrivit
legii, aflate în evidenþa Direcþiei generale a finanþelor publice

ºi controlului financiar de stat a municipiului Bucureºti.
Art. 2. Ñ Bunurile prevãzute la art. 1 vor fi preluate ºi
se vor înregistra în evidenþele contabile ale Regiei
Autonome de Exploatare a Metroului ”MetrorexÒ Bucureºti
la valoarea în lei, stabilitã în funcþie de cursul leu/franc
elveþian din data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul
Oficial al României.

p. PRIM-MINISTRU,

VICTOR BABIUC
Contrasemneazã:
p. Ministrul finanþelor,
Bujor Bogdan Teodoriu,
secretar de stat
Bucureºti, 29 ianuarie 1999.
Nr. 45.
ANEXÃ
LISTA ECHIPAMENTELOR
Poziþia

Denumirea

1.
Automat programabil CER 6096 T
1.A Interfaþã CAB SIGNAL
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Display DT 4x20
Contactor BMS 08.06
Contactor BMS 08.08
Contactor BMS 08.10
Controler bord
Pantograf
Întrerupãtor automat UR 6
Sistem de mãsurare ºi înregistrare a vitezei TELOC 2200

Cantitatea

9
18
18
126
18
18
18
9
9
17

Valoarea
(în franci elveþieni)

385.920
Preþ inclus
în poziþia 1
38.880
136.080
21.780
50.580
127.980
95.760
95.220
269.960

TOTALÃ:
1.222.160
Compression VALOAREA
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Technologies’ PdfCompressor. For Evaluation
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiþii
”Spaþii de cazare la Universitatea de Vest din Timiºoara, judeþul TimiºÒ
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiþii ”Spaþii de cazare la Universitatea
de Vest din Timiºoara, judeþul TimiºÒ, cuprinºi în anexa*)
la prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Finanþarea obiectivului de investiþii prevãzut la
art. 1 se face din fondurile bugetului de stat ºi din alte
fonduri legal constituite cu aceastã destinaþie, conform listelor de investiþii aprobate potrivit legii.

p. PRIM-MINISTRU,

VICTOR BABIUC
Contrasemneazã:
Ministrul educaþiei naþionale,
Andrei Marga
p. Ministrul lucrãrilor publice ºi amenajãrii teritoriului,
L‡szl— BorbŽly,
secretar de stat
p. Ministrul finanþelor,
Bujor Bogdan Teodoriu,
secretar de stat

Bucureºti, 29 ianuarie 1999.
Nr. 48.
*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investiþie.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind autorizarea operaþiunilor refuzate la vizã prin Decizia nr. 114/1998
a Secþiei de control preventiv a Curþii de Conturi
În temeiul art. 25 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea ºi funcþionarea Curþii de Conturi,
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Se autorizeazã Ministerul Sãnãtãþii sã
efectueze operaþiunile refuzate la vizã prin Decizia

nr. 114/1998 a Secþiei de control preventiv a Curþii de
Conturi.

p. PRIM-MINISTRU,

VICTOR BABIUC
Contrasemneazã:
Ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
p. Ministrul finanþelor,
Bujor Bogdan Teodoriu,
secretar de stat

Bucureºti, 29 ianuarie 1999.
Nr. 51.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modul de suportare a cheltuielilor de cazare în unele situaþii speciale
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ (1) Ordonatorii principali de credite bugetare sunt
autorizaþi sã aprobe suportarea din bugetele instituþiilor publice
respective a cheltuielilor de cazare la hotelurile din municipiul
Bucureºti pentru persoanele care ocupã funcþii de demnitate
publicã, numite, precum ºi pentru persoanele care ocupã funcþii
asimilate cu funcþiile de demnitate publicã ºi cãrora nu li s-au
putut asigura încã locuinþe în municipiul Bucureºti, în condiþiile legii.
(2) Prevederile alin. (1) se aplicã numai pentru cheltuielile
aferente cazãrii, care se efectueazã pânã la data de 31 decembrie 1999 inclusiv.

Art. 2. Ñ Conducãtorii instituþiilor publice prevãzute la art. 1
vor efectua demersurile necesare, în condiþiile legii, pentru asigurarea de locuinþe în municipiul Bucureºti demnitarilor respectivi.
Art. 3. Ñ (1) Cheltuielile de cazare pentru persoanele prevãzute la art. 1 alin. (1) se pot deconta în limita tarifelor efectiv
plãtite de aceºtia pentru o camerã în hoteluri având categorii de
pânã la 4 stele inclusiv.
(2) Se pot deconta cheltuielile de cazare pentru persoanele
prevãzute la art. 1 alin. (1) ºi în cazul în care acestea au ocupat
apartamente în hoteluri din municipiul Bucureºti, iar tarifele pentru
cazare în astfel de situaþii nu depãºesc tarifele percepute pentru
o camerã în hoteluri având categorii de pânã la 4 stele inclusiv.

p. PRIM-MINISTRU,

VICTOR BABIUC

Bucureºti, 29 ianuarie 1999.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
OFICIUL NAÞIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE ªI CARTOGRAFIE

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului privind recepþia lucrãrilor de geodezie, cartografie,
cadastru, fotogrammetrie ºi teledetecþie
În temeiul art. 5 lit. b) ºi c) din Legea cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare nr. 7/1996 ºi al art. 2 alin. (6) din
Hotãrârea Guvernului nr. 1.038/1996 privind organizarea ºi funcþionarea Oficiului Naþional de Cadastru, Geodezie ºi
Cartografie,
preºedintele Oficiului Naþional de Cadastru, Geodezie ºi Cartografie emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Regulamentul privind recepþia
lucrãrilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie
ºi teledetecþie, prevãzut în anexa care face parte integrantã
din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al
României, Partea I, ºi va intra în vigoare la data publicãrii lui.

Regulamentul se publicã în broºurã separatã, ca
supliment al Revistei de Geodezie, Cartografie ºi
Cadastru, editatã de Uniunea Geodezilor din
România, ºi se pune la dispoziþie celor interesaþi,
contra cost.

Preºedintele Oficiului Naþional de Cadastru, Geodezie ºi Cartografie,
Cornel Nicolae Petre Popescu
Bucureºti, 15 ianuarie 1999.
Nr. 450.
OFICIUL NAÞIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE ªI CARTOGRAFIE

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice ºi juridice
care pot sã realizeze ºi sã verifice lucrãri de specialitate în domeniile cadastrului,
geodeziei ºi cartografiei pe teritoriul României
În temeiul art. 5 lit. b) ºi c) din Legea cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare nr. 7/1996 ºi al art. 2 alin. (6) din
Hotãrârea Guvernului nr. 1038/1996 privind organizarea ºi funcþionarea Oficiului Naþional de Cadastru, Geodezie ºi
Cartografie,
preºedintele Oficiului Naþional de Cadastru, Geodezie ºi Cartografie emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Regulamentul privind autorizarea
persoanelor fizice ºi juridice care pot sã realizeze ºi sã
verifice lucrãri de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei ºi cartografiei pe teritoriul României, prevãzut în
anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin se va publica în Monitorul
Oficial al României, Partea I, ºi va intra în vigoare la data
publicãrii lui.
Regulamentul se publicã în broºurã separatã, ca supliment al Revistei de Geodezie, Cartografie ºi Cadastru, edi-

tatã de Uniunea Geodezilor din România, ºi se pune la
dispoziþie celor interesaþi, contra cost.
Art. 3. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
Regulamentul privind autorizarea persoanelor fizice ºi juridice care au dreptul sã execute, legal, lucrãri de cadastru,
geodezie ºi cartografie pe teritoriul României, aprobat prin
Ordinul preºedintelui Oficiului Naþional de Cadastru,
Geodezie ºi Cartografie nr. C.P. 117/1997, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din
10 octombrie 1997, îºi înceteazã aplicabilitatea.

Preºedintele Oficiului Naþional de Cadastru, Geodezie ºi Cartografie,
Cornel Nicolae Petre Popescu
Bucureºti, 15 ianuarie 1999.
Nr. 451.
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