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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Óncetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor
de poli˛ie din Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul
poli˛istului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului administra˛iei ∫i internelor,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data prezentului decret, domnului chestor de poli˛ie
Scurtu Dumitru Constantin Ói Ónceteaz„ raporturile de serviciu cu Ministerul
Administra˛iei ∫i Internelor.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 9 noiembrie 2005.
Nr. 1.084.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind Óncetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor
de poli˛ie din Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul
poli˛istului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului administra˛iei ∫i internelor,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data de 1 decembrie 2005, domnului chestor-∫ef
de poli˛ie Sandu Zamfir Florin Ói Ónceteaz„ raporturile de serviciu cu
Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 9 noiembrie 2005.
Nr. 1.085.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind trecerea Ón rezerv„ a unui general din Serviciul Rom‚n
de Informa˛ii
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale Legii nr. 80/1995 privind statutul
cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului Rom‚n de
Informa˛ii,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data prezentului decret, domnul general de brigad„
cu o stea Ionescu Leonida Niculae trece Ón rezerv„.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 9 noiembrie 2005.
Nr. 1.086.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigad„
cu o stea unui colonel din Serviciul Rom‚n de Informa˛ii
∫i trecerea acestuia Ón rezerv„ cu noul grad
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea
nr. 415/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de
Ap„rare a ﬁ„rii, precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a
ﬁ„rii nr. 101 din 4 octombrie 2005,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului Rom‚n de
Informa˛ii,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data prezentului decret, domnului colonel Manea
Ion Marian i se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea ∫i trece Ón
rezerv„ cu noul grad.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 9 noiembrie 2005.
Nr. 1.087.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigad„
cu o stea unui colonel din Serviciul Rom‚n de Informa˛ii
∫i trecerea acestuia Ón rezerv„ cu noul grad
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea
nr. 415/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de
Ap„rare a ﬁ„rii, precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a
ﬁ„rii nr. 101 din 4 octombrie 2005,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului Rom‚n de
Informa˛ii,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data prezentului decret, domnului colonel Gheorghe
Florea Ion i se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea ∫i trece Ón
rezerv„ cu noul grad.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 9 noiembrie 2005.
Nr. 1.088.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind trecerea Ón rezerv„ a unui general din Ministerul
Ap„r„rii Na˛ionale
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale Legii nr. 80/1995 privind statutul
cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data de 5 noiembrie 2005, domnul general de
brigad„ cu o stea Bu˛a Mihalea Viorel trece Ón rezerv„.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 9 noiembrie 2005.
Nr. 1.089.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului
de garan˛ie dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„
pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare referitor la Proiectul
de retehnologizare a echipamentelor din Centrala
Hidroelectric„ Lotru Ciunget, semnat la Bucure∫ti
la 13 iulie 2005
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hot„r‚rii nr. E 347 din 13 octombrie
2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul de
garan˛ie dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i
Dezvoltare referitor la Proiectul de retehnologizare a echipamentelor din
Centrala Hidroelectric„ Lotru Ciunget, semnat la Bucure∫ti la 13 iulie 2005,
∫i se dispune publicarea prezentului decret Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 9 noiembrie 2005.
Nr. 1.090.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind supunerea spre ratificare Parlamentului
a Acordului dintre Rom‚nia ∫i Republica Federal„ Germania
privind securitatea social„, semnat la Bucure∫ti la 8 aprilie 2005
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hot„r‚rii nr. E 342 din 5 octombrie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul dintre
Rom‚nia ∫i Republica Federal„ Germania privind securitatea social„, semnat
la Bucure∫ti la 8 aprilie 2005, ∫i se dispune publicarea prezentului decret Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 9 noiembrie 2005.
Nr. 1.091.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
Ón grad de Mare Ofi˛er
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A ∫i ale
art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al
Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului afacerilor externe,
Ón semn de apreciere a contribu˛iei personale la dezvoltarea rela˛iilor
culturale dintre Rom‚nia ∫i Republica Turcia, pentru promovarea valorilor
istoriei ∫i civiliza˛iei ˛„rii noastre,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul Meritul Cultural Ón grad de Mare
Ofi˛er, Categoria F — îPromovarea culturii“, domnului profesor universitar
Halil Inalcik, Doctor Honoris Causa al Universit„˛ii din Bucure∫ti.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 9 noiembrie 2005.
Nr. 1.092.

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru jude˛ul Vaslui
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2005
cu suma de 1.450.000 lei (RON), pentru jude˛ul Vaslui, din
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, ∫i alocarea
acesteia bugetului propriu al ora∫ului Negre∫ti, jude˛ul
Vaslui, pentru asigurarea fondurilor necesare repar„rii,
reabilit„rii ∫i finaliz„rii unor obiective, precum ∫i a unor

cheltuieli curente din domeniile Ónv„˛„m‚nt, s„n„tate,
locuin˛e ∫i administra˛ie public„.
Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se va
face de c„tre ordonatorul principal de credite, potrivit
dispozi˛iilor legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 13 octombrie 2005.
Nr. 1.253.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea finan˛„rii proiectului îA IV-a edi˛ie a Forumului rom‚no-francez al cooper„rii
descentralizate“ din fondurile pentru promovarea imaginii externe a Rom‚niei pe anul 2005
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. III alin. (11) lit. k) ∫i alin. (111) din Ordonan˛a de
urgen˛„ a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor m„suri financiare, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 364/2002, ∫i al art. 22 din Legea-cadru privind descentralizarea nr. 339/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ finan˛area proiectului îA IV-a edi˛ie
a Forumului rom‚no-francez al cooper„rii descentralizate“,
care se va desf„∫ura Ón perioada 24—26 noiembrie 2005
Ón municipiul Cluj-Napoca, jude˛ul Cluj.
Art. 2. — Finan˛area proiectului prev„zut la art. 1,
aprobat prin Hot„r‚rea Consiliului interministerial pentru
imagine extern„ nr. 8 din 10 noiembrie 2005, se asigur„
prin suplimentarea bugetului Ministerului Administra˛iei ∫i
Internelor cu suma de 258.000 lei (RON) ∫i diminuarea
corespunz„toare a bugetului Secretariatului General al
Guvernului, de la capitolul 72.01 îAlte ac˛iuni“, subcapitolul 13
îPrograme de informare ∫i prezentare a imaginii Rom‚niei“,
titlul îTransferuri“.

Art. 3. — Cu sumele r„mase neutilizate se diminueaz„
bugetul Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor ∫i se
suplimenteaz„ bugetul Secretariatului General al Guvernului,
la capitolul 72.01 îAlte ac˛iuni“, subcapitolul 13 îPrograme
de informare ∫i prezentare a imaginii Rom‚niei“, titlul
îTransferuri“, p‚n„ la data de 10 decembrie 2005.
Art. 4. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„, la propunerea ordonatorilor principali de credite,
modific„rile ce rezult„ din aplicarea prevederilor prezentei
hot„r‚ri Ón bugetele Secretariatului General al Guvernului ∫i
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Mihai Alexandru Voicu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 10 noiembrie 2005.
Nr. 1.367.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
AGENﬁIA NAﬁIONAL√ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind aprobarea unei licen˛e de concesiune pentru explorare
Av‚nd Ón vedere art. 15 ∫i art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modific„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 4 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei
Na˛ionale pentru Resurse Minerale,
pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ licen˛a de dare Ón administrare pentru
explorarea apei geotermale din perimetrul ™tei, situat Ón jude˛ul
Bihor, Óncheiat„ cu Consiliul Local al ora∫ului ™tei.

Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

p. Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale pentru Resurse Minerale,
Lauren˛iu Bogatu
Bucure∫ti, 7 noiembrie 2005.
Nr. 153.

8

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.001/11.XI.2005

MINISTERUL AGRICULTURII, P√DURILOR ™I DEZVOLT√RII RURALE

ORDIN
pentru aprobarea captur„rii de exemplare din speciile de p„s„ri cuprinse Ón anexele
la Legea fondului cinegetic ∫i a protec˛iei v‚natului nr. 103/1996, republicat„,
pe fondurile de v‚n„toare din cuprinsul Rezerva˛iei Biosferei îDelta Dun„rii“,
precum ∫i pe fondurile de v‚n„toare din jude˛ele unde exist„ suspiciunea influen˛ei aviare
Œn baza prevederilor art. 8 alin. (1) lit. z) ∫i ale art. 23 alin. (2) din Legea fondului cinegetic ∫i a protec˛iei
v‚natului nr. 103/1996, republicat„,
Ón temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. II.2 ∫i ale art. 9 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 155/2005 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere Nota nr. 216.215 din 27 octombrie 2005/MG,
ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprob„ capturarea Ón scop de cercetare
∫tiin˛ific„, pentru prelevarea de probe necesare analizelor de
laborator, de exemplare din speciile de p„s„ri prev„zute Ón
anexele la Legea fondului cinegetic ∫i a protec˛iei v‚natului
nr. 103/1996, republicat„, la solicitarea Autorit„˛ii Na˛ionale
Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor, pe
fondurile de v‚n„toare din cuprinsul Rezerva˛iei Biosferei
îDelta Dun„rii“, precum ∫i pe fondurile de v‚n„toare din
jude˛ele unde exist„ suspiciunea influen˛ei aviare.
Art. 2. — (1) Capturarea exemplarelor prev„zute la
art. 1 se realizeaz„ de organiza˛ii specializate Ón acest
sens.
(2) Capturarea exemplarelor se realizeaz„ cu metode ∫i
mijloace care nu vat„m„ animalele, cu respectarea
prevederilor conven˛iilor interna˛ionale Ón domeniu la care
Rom‚nia este parte.
(3) Pentru capturare, gestionarul fondului de v‚n„toare
de pe care se realizeaz„ capturarea emite autoriza˛ie de

v‚n„toare pe numele operatorului/operatorilor organiza˛iei
prev„zute la alin. (1).
(4) Exemplarele capturate de organiza˛iile specializate se
predau structurilor teritoriale ale Autorit„˛ii Na˛ionale
Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor, Ón
vederea efectu„rii analizelor specifice.
(5) Exemplarele la care se depisteaz„ virusul gripei
aviare se sacrific„ conform normelor sanitar-veterinare, iar
celelalte se elibereaz„ Ón mediul lor natural de via˛„.
(6) Num„rul de exemplare care se recolteaz„ nu
afecteaz„ cota de recolt„ a gestionarului.
Art. 3. — Controlul aplic„rii prevederilor prezentului ordin
se asigur„ de Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale ∫i de inspectoratele teritoriale de regim silvic ∫i de
v‚n„toare.
Art. 4. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Bucure∫ti, 9 noiembrie 2005.
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