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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã unor colonei
din Ministerul Apãrãrii Naþionale ºi trecerea acestora în rezervã
În temeiul art. 94 lit. b) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României, precum ºi al art. 43 alin. 1 lit. a), art. 45
lit. a) ºi al art. 66 alin. 1 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
având în vedere propunerile ministrului apãrãrii naþionale,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Art. 1. Ñ Pe data de 31 ianuarie 2000 se acordã gra-

rezervã, prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea
nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, urmãtorii

dul de general de brigadã urmãtorilor colonei:

generali:

Ñ Bulea Teodor Teodor
Ñ Ciuchi Gheorghe Vasile.

Ñ general de brigadã Bulea Teodor Teodor

Art. 2. Ñ Pe data de 31 ianuarie 2000 se trec în

Ñ general de brigadã Ciuchi Gheorghe Vasile.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Bucureºti, 28 decembrie 1999.
Nr. 443.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din funcþie a unor magistraþi
În temeiul art. 94 lit. c) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României, al art. 131 ºi al art. 92 alin. (1) lit. 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, prin pensionare, urmãtorii magistraþi:
Ñ Cosma-Neculai Vasile

Ñ Petrescu Gheorghe

Ñ procuror la Parchetul
Militar Bacãu de pe lângã
Tribunalul Militar Iaºi
Ñ procuror la Parchetul de
pe lângã Tribunalul
Mehedinþi

Ñ Moise Aurora
Ñ locotenent-colonel (r)
magistrat Nuþã Ovidiu

PRREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU
Bucureºti, 28 decembrie 1999.
Nr. 447.

Ñ procuror la Parchetul de
pe lângã Judecãtoria Zalãu
Ñ procuror la Parchetul
Ñ Militar Craiova de pe
lângã Tribunalul Militar
Timiºoara.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind numirea în funcþie a unor procurori financiari
În temeiul art. 94 lit. c) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 109 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea ºi
funcþionarea Curþii de Conturi,
având în vedere propunerile plenului Curþii de Conturi,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se numesc în funcþia de procuror financiar persoanele
menþionate în anexa la prezentul decret.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

Bucureºti, 28 decembrie 1999.
Nr. 448.

ANEXÃ

Ñ
Ñ
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Ñ
Ñ

Acsinte Gheorghe
Ivanciu Rodica Cezara
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Draºovean Victoria
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Ñ
Ñ
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Ñ
Ñ

Camera
Camera
Camera
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de
de
de
de
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a
a
a
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judeþului
judeþului
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind numirea în funcþie a unor judecãtori financiari
În temeiul art. 94 lit. c) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 105 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea ºi
funcþionarea Curþii de Conturi,
având în vedere propunerile plenului Curþii de Conturi,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Se numesc în funcþia de judecãtor financiar urmãtorii:
Ñ Grecu Gheorghe
Ñ Colegiul jurisdicþional al Curþii de Conturi
Ñ Pantelimon Radu
Ñ Colegiul jurisdicþional Covasna.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

Bucureºti, 28 decembrie 1999.
Nr. 449.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã
unui colonel din Serviciul Român de Informaþii
ºi trecerea acestuia în rezervã
În temeiul art. 94 lit. b) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
al art. 30 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea ºi funcþionarea
Serviciului Român de Informaþii, precum ºi al art. 43 alin. 1 lit. a), art. 45
lit. a), art. 66 alin. 1 ºi al art. 109 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 :

Art. 1. Ñ Pe data de 22 decembrie 1999 se acordã gradul de general
de brigadã colonelului Caraman Vasile Vasile.
Art. 2. Ñ Pe data de 22 decembrie 1999 generalul de brigadã
Caraman Vasile Vasile se trece în rezervã prin aplicarea art. 85 alin. 1
lit. d) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Bucureºti, 28 decembrie 1999.
Nr. 455.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind trecerea în rezervã a unui general
din Serviciul de Informaþii Externe
În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituþia României, al art. 17 alin. (1)
din Legea nr. 1/1998 privind organizarea ºi funcþionarea Serviciului de
Informaþii Externe, precum ºi al art. 43 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995
privind statutul cadrelor militare,
având în vedere propunerea directorului Serviciului de Informaþii
Externe,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Pe data de 31 decembrie 1999 generalul de divizie
Tãnãsescu Mihail Alexandru se trece în rezervã prin aplicarea prevederilor
art. 85 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Bucureºti, 28 decembrie 1999.
Nr. 456.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 648/30.XII.1999
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã
unui colonel din Serviciul de Informaþii Externe
ºi trecerea acestuia în rezervã
În temeiul art. 94 lit. b) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
al art. 17 alin. (1) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea ºi funcþionarea
Serviciului de Informaþii Externe, precum ºi al art. 43 alin. 1 lit. a), art. 45
lit. a), art. 66 alin. 1 ºi al art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul
cadrelor militare,
având în vedere propunerea directorului Serviciului de Informaþii
Externe,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Art. 1. Ñ Pe data de 31 decembrie 1999 se acordã gradul de general de brigadã colonelului Jugãnaru Ion Antonie.
Art. 2. Ñ Pe data de 31 decembrie 1999 generalul de brigadã
Jugãnaru Ion Antonie se trece în rezervã prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. d)
din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Bucureºti, 28 decembrie 1999.
Nr. 457.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã
unui colonel din Ministerul de Interne ºi trecerea acestuia
în rezervã
În temeiul art. 94 lit. b) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 43 alin. 1 lit. a), art. 45 lit. a), art. 66 alin. 1 ºi al art. 109
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 :

Art. 1. Ñ Pe data de 31 decembrie 1999 se acordã gradul de general de brigadã colonelului ªuþu Aureliu Mihail-Matei.
Art. 2. Ñ Pe data de 31 decembrie 1999 generalul de brigadã ªuþu
Aureliu Mihail-Matei se trece în rezervã prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. a)
din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Bucureºti, 28 decembrie 1999.
Nr. 458.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind trecerea în rezervã a unui general
din Ministerul Apãrãrii Naþionale
În temeiul art. 99 alin. (1) din Constituþia României ºi al art. 43 alin. 1
lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
având în vedere propunerea ministrului apãrãrii naþionale,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Articol unic. Ñ Pe data de 1 ianuarie 2000 generalul de brigadã
Vasilescu Gheorghe Valeriu se trece în rezervã prin aplicarea art. 85 alin. 1
lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Bucureºti, 28 decembrie 1999.
Nr. 461.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului ”Meritul MilitarÒ unor ofiþeri,
maiºtri militari ºi subofiþeri din Ministerul Justiþiei
În temeiul art. 94 lit. a) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
precum ºi al art. 32 alin. 2, art. 107 alin. 6 ºi al art. 109 din Legea
nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
având în vedere propunerile ministrului de stat, ministrul justiþiei,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã :

Art. 1. Ñ Se conferã Ordinul ”Meritul MilitarÒ clasa I, pentru 25 de ani
vechime în activitate ºi rezultate meritorii, ofiþerilor, maiºtrilor militari ºi subofiþerilor prevãzuþi în anexa nr. 1.
Art. 2. Ñ Se conferã Ordinul ”Meritul MilitarÒ clasa a II-a, pentru
20 de ani vechime în activitate ºi rezultate meritorii, ofiþerilor, maiºtrilor militari ºi subofiþerilor prevãzuþi în anexa nr. 2.
Art. 3. Ñ Se conferã Ordinul ”Meritul MilitarÒ clasa a III-a, pentru 15
ani vechime în activitate ºi rezultate meritorii, ofiþerilor, maiºtrilor militari ºi
subofiþerilor prevãzuþi în anexa nr. 3.
Art. 4. Ñ Anexele nr. 1Ñ3*) fac parte integrantã din prezentul decret.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Bucureºti, 28 decembrie 1999.
Nr. 462.
*) Anexele nr. 1Ñ3 se publicã ulterior.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII ªI ALIMENTAÞIEI

ORDIN
privind modificarea ºi completarea Metodologiei de atestare a persoanelor juridice
care au capacitatea de a desfãºura activitãþi de îmbunãtãþiri funciare, în scopul participãrii acestora la licitaþiile pentru adjudecarea studiilor de teren, a proiectãrii ºi a executãrii lucrãrilor
de îmbunãtãþiri funciare de utilitate publicã din domeniul agricol, organizate potrivit legii,
aprobatã prin Ordinul ministrului agriculturii ºi alimentaþiei nr. 30/1998
Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) ºi ale art. 14 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Legii
îmbunãtãþirilor funciare nr. 84/1996, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 611/1997,
vãzând nota Direcþiei îmbunãtãþiri funciare ºi protecþia mediului privind necesitatea actualizãrii Metodologiei de
atestare a persoanelor juridice care au capacitatea de a desfãºura activitãþi de îmbunãtãþiri funciare, ca urmare a desfiinþãrii Centrului de Perfecþionare a Personalului din Agricultura Privatã Bãneasa Ñ Bucureºti potrivit prevederilor Hotãrârii
Guvernului nr. 676/1999,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Agriculturii ºi Alimentaþiei,
emite urmãtorul ordin:
1. Se aprobã modificãrile ºi completãrile la Metodologia
de atestare a persoanelor juridice care au capacitatea de a
desfãºura activitãþi de îmbunãtãþiri funciare, în scopul participãrii acestora la licitaþiile pentru adjudecarea studiilor de
teren, a proiectãrii ºi a executãrii lucrãrilor de îmbunãtãþiri
funciare de utilitate publicã din domeniul agricol, organizate
potrivit legii, aprobatã prin Ordinul ministrului agriculturii ºi
alimentaþiei nr. 30 din 6 mai 1998, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 16 iunie 1998,

conform anexei care face parte integrantã din prezentul
ordin.
2. Direcþia generalã patrimoniu, fond funciar, cadastru ºi
îmbunãtãþiri funciare, prin Direcþia îmbunãtãþiri funciare ºi
protecþia mediului, va difuza prezentul ordin tuturor celor
interesaþi ºi va urmãri modul de aplicare a prevederilor
acestuia.
3. Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul agriculturii ºi alimentaþiei,
Ioan Avram Mureºan
Bucureºti, 12 noiembrie 1999.
Nr. 140.
ANEXÃ

METODOLOGIA
de atestare a persoanelor juridice care au capacitatea de a desfãºura activitãþi de îmbunãtãþiri funciare,
în scopul participãrii acestora la licitaþiile pentru adjudecarea studiilor de teren, a proiectãrii ºi executãrii lucrãrilor
de îmbunãtãþiri funciare de utilitate publicã din domeniul agricol, organizate potrivit legii
Articol unic. Ñ Metodologia de atestare a persoanelor
juridice care au capacitatea de a desfãºura activitãþi de
îmbunãtãþiri funciare, în scopul participãrii acestora la
licitaþiile pentru adjudecarea studiilor de teren, a proiectãrii
ºi executãrii lucrãrilor de îmbunãtãþiri funciare de utilitate
publicã din domeniul agricol, organizate potrivit legii, se
modificã dupã cum urmeazã:
1. La capitolul III, punctul 7 va avea urmãtorul cuprins:
”7. Comisia de atestare a persoanelor juridice prevãzute
la pct. 4 este numitã prin ordin al ministrului agriculturii ºi
alimentaþiei pentru o perioadã de 2 ani. Comisia este formatã din minimum 9 specialiºti din cadrul Ministerului
Agriculturii ºi Alimentaþiei ºi al Ministerului Lucrãrilor Publice
ºi Amenajãrii Teritoriului ºi din unele unitãþi de învãþãmânt
superior de specialitate, de cercetare ºi de proiectare, de
execuþie ºi exploatare de profil. Comisia de atestare poate
fi ajutatã în cadrul lucrãrilor sale, dupã caz, de consultanþi

tehnici pe probleme specifice, convocaþi la solicitarea
preºedintelui acesteia.Ò
2. La capitolul III, punctul 7 alineatul (4) va avea
urmãtorul cuprins:
”(4) Lucrãrile comisiei de atestare se desfãºoarã la
sediul Regiei Autonome a Îmbunãtãþirilor Funciare.Ò
3. La capitolul III, punctul 7 alineatul (5) va avea
urmãtorul cuprins:
”(5) Secretariatul comisiei de atestare se asigurã de
specialiºti din cadrul direcþiei de specialitate din Ministerul
Agriculturii ºi Alimentaþiei ºi al Regiei Autonome a
Îmbunãtãþirilor Funciare.Ò
4. La capitolul V, punctul 14 alineatul 1 va avea
urmãtorul cuprins:
”14. Persoana juridicã care doreºte sã obþinã atestarea
pentru a participa la licitaþii în domeniul îmbunãtãþirilor funciare va înainta secretariatului comisiei de atestare cerereatip de atestare, însoþitã de documentele prin care sã
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demonstreze cã îndeplineºte condiþiile obligatorii prevãzute
la pct. 13.Ò
5. La capitolul V, punctul 20 alineatul (1) va avea
urmãtorul cuprins:
”(1) Procesele-verbale se scriu într-un registru special,
care se va pãstra în condiþii de siguranþã la secretariatul
comisiei de atestare ºi se va arhiva la sediul Regiei
Autonome a Îmbunãtãþirilor Funciare.Ò
6. La capitolul V, punctul 22 alineatul (1) va avea
urmãtorul cuprins:
”(1) Certificatele vor fi numerotate, se vor consemna
într-un registru special de evidenþã, care se va pãstra, în
condiþii de siguranþã, la secretariatul comisiei de atestare ºi
se va arhiva la sediul Regiei Autonome a Îmbunãtãþirilor
Funciare.Ò
7. La capitolul V, punctul 22 alineatul (4) va avea
urmãtorul cuprins:
”(4) Editarea certificatelor de atestare se face prin grija
Regiei Autonome a Îmbunãtãþirilor Funciare.Ò
8. La capitolul V, punctul 23 va avea urmãtorul cuprins:
”23. Tariful pentru obþinerea atestãrii se stabileºte diferenþiat, pe activitãþile prevãzute la pct. 5, de cãtre Regia
Autonomã a Îmbunãtãþirilor Funciare ºi se aprobã de
Ministerul Agriculturii ºi Alimentaþiei. Persoana juridicã care
solicitã atestarea depune valoarea tarifului, în numerar, la
casieria Regiei Autonome a Îmbunãtãþirilor Funciare sau
prin ordin de platã, la prezentare, în contul deschis separat
pentru aceastã activitate.
Regia Autonomã a Îmbunãtãþirilor Funciare va suporta,
din tarifele încasate, cheltuielile cu funcþionarea comisiei
de atestare.Ò

9. În anexa nr. 1, punctul 6 va avea urmãtorul cuprins:
”6. Lucrãrile ºi mãsurile agropedoameliorative cuprind,
dupã caz: lucrãri de nivelare-modelare a terenului, scarificãri, afânãri adânci, rigole ºi ºanþuri de scurgere a apei,
arãturi în benzi cu coame, drenuri cârtiþã, udãri de spãlare
a sãrãturilor, aplicarea de amenajamente, defriºãri, scoateri
de cioturi, lucrãri de amenajare ºi nivelare a terenurilor,
afectate de excavãri de materii prime, pentru darea în folosinþã agricolã a acestora.Ò
10. În anexa nr. 2, la titlul ”Membri:Ò, prima liniuþã va
avea urmãtorul cuprins:
”Ñ 2 reprezentanþi ai Ministerului Agriculturii ºi
Alimentaþiei.Ò
11. În anexa nr. 2, la titlul ”Membri:Ò, dupã prima liniuþã
se introduce o liniuþã cu urmãtorul cuprins:
”Ñ un reprezentant al Ministerului Lucrãrilor Publice ºi
Amenajãrii TeritoriuluiÒ
12. În anexa nr. 2, titlul ”Consultanþi pe probleme specifice:Ò va avea urmãtorul cuprins:
”La solicitarea comisiei de atestare, în funcþie de necesitãþi se pot invita specialiºti în calitate de consultanþi.Ò
13. În anexa nr. 2, titlul ”Secretariat:Ò va avea urmãtorul
cuprins:
Secretariat:
”Ñ un reprezentant al Ministerului Agriculturii ºi
Alimentaþiei
Ñ un reprezentant al Regiei Autonome a Îmbunãtãþirilor
Funciare.Ò
14. În anexa nr. 7 certificatul de atestare va fi semnat
astfel:
”Preºedinte,
.................................................
(numele, prenumele, semnãtura ºi ºtampila)Ò
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