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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind trecerea în rezervã a unor generali
din Ministerul de Interne
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ºi ale art. 99 din Constituþia
României, precum ºi ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 85 alin. 1 lit. b) ºi ale
art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare,
având în vedere propunerile ministrului de interne,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Pe data de 31 iulie 2001 domnul general de brigadã
Vasile Vasile Totorcea ºi domnul general de brigadã Marian Nicolae Dumitru
se trec în rezervã.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 10 august 2001.
Nr. 647.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã Ñ
cu o stea unui colonel din Ministerul Apãrãrii Naþionale
ºi trecerea acestuia în rezervã
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ºi ale art. 99 din Constituþia
României, precum ºi ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 45 lit. a), art. 66 alin. 3
ºi ale art. 85 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor
militare, astfel cum a fost modificatã ºi completatã prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 90/2001,
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 31 iulie 2001 domnului colonel inginer
Ancu Traian Roºu i se acordã gradul de general de brigadã Ñ cu o stea ºi
se trece în rezervã cu noul grad.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 10 august 2001.
Nr. 648.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 469/16.VIII.2001
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã Ñ
cu o stea unui colonel din Ministerul Apãrãrii Naþionale
ºi trecerea acestuia în rezervã
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ºi ale art. 99 din Constituþia
României, precum ºi ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 45 lit. a), art. 66 alin. 3
ºi ale art. 85 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor
militare, astfel cum a fost modificatã ºi completatã prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 90/2001,
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 31 august 2001 domnului colonel inginer
Dan-Mihail Steluþã-Ionel Tuþã i se acordã gradul de general de brigadã Ñ
cu o stea ºi se trece în rezervã cu noul grad.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 10 august 2001.
Nr. 649.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã Ñ
cu o stea unui colonel din Ministerul Apãrãrii Naþionale
ºi trecerea acestuia în rezervã
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ºi ale art. 99 din Constituþia
României, precum ºi ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 45 lit. a), art. 66 alin. 1
ºi ale art. 85 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor
militare, astfel cum a fost modificatã ºi completatã prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 90/2001,
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 31 august 2001 domnului colonel
Constantin Ioan Teodorescu i se acordã gradul de general de brigadã Ñ cu
o stea ºi se trece în rezervã cu noul grad.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 10 august 2001.
Nr. 650.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã Ñ
cu o stea unui colonel din Ministerul Apãrãrii Naþionale
ºi trecerea acestuia în rezervã
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ºi ale art. 99 din Constituþia
României, precum ºi ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 45 lit. a), art. 66 alin. 3
ºi ale art. 85 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor
militare, astfel cum a fost modificatã ºi completatã prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 90/2001,
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 31 iulie 2001 domnului colonel Victor
Nicolae Ciulea i se acordã gradul de general de brigadã Ñ cu o stea ºi se
trece în rezervã cu noul grad.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 10 august 2001.
Nr. 651.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã Ñ
cu o stea unui colonel din Ministerul Apãrãrii Naþionale
ºi trecerea acestuia în rezervã
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ºi ale art. 99 din Constituþia
României, precum ºi ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 45 lit. a), art. 66 alin. 3
ºi ale art. 85 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor
militare, astfel cum a fost modificatã ºi completatã prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 90/2001,
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 31 iulie 2001 domnului colonel Corneliu
Ioan Parfene i se acordã gradul de general de brigadã Ñ cu o stea ºi se
trece în rezervã cu noul grad.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 10 august 2001.
Nr. 652.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã Ñ
cu o stea unui colonel din Ministerul Apãrãrii Naþionale
ºi trecerea acestuia în rezervã
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ºi ale art. 99 din Constituþia
României, precum ºi ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 45 lit. a), art. 66 alin. 3
ºi ale art. 85 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor
militare, astfel cum a fost modificatã ºi completatã prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 90/2001,
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 10 septembrie 2001 domnului colonel
Virgiliu Alexandru Banu i se acordã gradul de general de brigadã Ñ cu o
stea ºi se trece în rezervã cu noul grad.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 10 august 2001.
Nr. 653.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã Ñ
cu o stea unui colonel din Ministerul Apãrãrii Naþionale
ºi trecerea acestuia în rezervã
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ºi ale art. 99 din Constituþia
României, precum ºi ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 45 lit. a), art. 66 alin. 3
ºi ale art. 85 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor
militare, astfel cum a fost modificatã ºi completatã prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 90/2001, îndeplinind condiþiile prevãzute de art. 6
din Ordonanþa Guvernului nr. 7/1998, aprobatã ºi modificatã prin Legea
nr. 37/2001,
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 16 august 2001 domnului colonel Vasile
Vasile Preoteasa i se acordã gradul de general de brigadã Ñ cu o stea ºi
se trece în rezervã cu noul grad.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 10 august 2001.
Nr. 654.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea în gradul urmãtor a unui general
din Ministerul Apãrãrii Naþionale ºi trecerea acestuia în rezervã
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ºi ale art. 99 din Constituþia
României, precum ºi ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 45 lit. a) ºi ale art. 85
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 25 iulie 2001 domnul general de divizie
Mihãiþã Cezar Costache se înainteazã în gradul de general de corp de
armatã ºi se trece în rezervã cu noul grad.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 10 august 2001.
Nr. 655.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind înaintarea în gradul urmãtor a unui general
din Ministerul Apãrãrii Naþionale ºi trecerea acestuia
în rezervã
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ºi ale art. 99 din Constituþia
României, precum ºi ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 45 lit. a), art. 58 alin. 4
ºi ale art. 85 alin. 1 lit. e) 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 29 iulie 2001 domnul general de brigadã
Gheorghe Gheorghe Lungu se înainteazã în gradul de general de divizie ºi
se trece în rezervã cu noul grad.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 10 august 2001.
Nr. 656.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã Ñ
cu o stea unui colonel din Ministerul Apãrãrii Naþionale
ºi trecerea acestuia în rezervã
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ºi ale art. 99 din Constituþia
României, precum ºi ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 45 lit. a), art. 66 alin. 3
ºi ale art. 85 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor
militare, astfel cum a fost modificatã ºi completatã prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 90/2001,
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 31 august 2001 domnului colonel Ion
Nicolae Chiosilã i se acordã gradul de general de brigadã Ñ cu o stea ºi
se trece în rezervã cu noul grad.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 10 august 2001.
Nr. 657.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã Ñ
cu o stea unui colonel din Ministerul Apãrãrii Naþionale
ºi trecerea acestuia în rezervã
În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ºi ale art. 99 din Constituþia
României, precum ºi ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 45 lit. a), art. 66 alin. 3
ºi ale art. 85 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor
militare, astfel cum a fost modificatã ºi completatã prin Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 90/2001,
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 3 septembrie 2001 domnului colonel
Alexandru-Constantin Dumitru Mateescu i se acordã gradul de general de
brigadã Ñ cu o stea ºi se trece în rezervã cu noul grad.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 10 august 2001.
Nr. 658.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind transformarea Biroului de la Bonn al Ambasadei României
din Republica Federalã Germania în Consulat General
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ºi ale art. 99 din Constituþia României, precum ºi ale Legii nr. 37/1991 privind înfiinþarea, desfiinþarea ºi schimbarea rangului misiunilor diplomatice ºi oficiilor consulare,
având în vedere propunerea Guvernului,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Biroul de la Bonn al Ambasadei
României din Republica Federalã Germania se transformã

în Consulat General al României la Bonn, cu un numãr de
11 posturi, potrivit anexei la prezentul decret.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

Bucureºti, 10 august 2001.
Nr. 659.

ADRIAN NÃSTASE
ANEXÃ
SCHEMA

Consulatului General al României la Bonn
Numãrul total de posturi Ñ 11, din care:
Ñ consul general
1 post;
Ñ consul
2 posturi economice;
Ñ viceconsul
1 post;
Ñ funcþionar principal consular
1 post;
Ñ ºef serviciu administrativ
1 post;
Ñ contabil principal
1 post;
Ñ secretar dactilograf principal
1 post;
Ñ ºofer
1 post;
Ñ portar
1 post;
Ñ îngrijitoare
1 post.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind rechemarea unui ambasador
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ºi ale art. 99 din Constituþia României,
având în vedere propunerea Guvernului,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Domnul Ion Diaconu se recheamã
din calitatea de ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar
al României în Federaþia Rusã ºi îºi va încheia

misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la
publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

Bucureºti, 10 august 2001.
Nr. 660.

ADRIAN NÃSTASE
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