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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind declararea ca ora∫ a comunei Podu Iloaiei, jude˛ul Ia∫i
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. 1. — (1) Comuna Podu Iloaiei, jude˛ul Ia∫i, se
declar„ ora∫.
(2) Localit„˛ile componente ale ora∫ului Podu Iloaiei sunt
Podu Iloaiei ∫i Bud„i.
(3) Satele care apar˛in ora∫ului Podu Iloaiei sunt
Cosi˛eni, Holm ∫i Scob‚l˛eni.
Art. 2. — Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea
administrativ„ a teritoriului Rom‚niei, republicat„ Ón Buletinul

Oficial, Partea I, nr. 54—55 din 27 iulie 1981, cu
modific„rile ulterioare, se modific„, iar pct. 5.6 din anexa
nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului na˛ional — sec˛iunea IV — Re˛eaua
de localit„˛i, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modific„rile
ulterioare, se completeaz„ Ón mod corespunz„tor.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 16 decembrie 2005.
Nr. 385.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind declararea ca ora∫
a comunei Podu Iloaiei, jude˛ul Ia∫i
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind declararea ca ora∫ a
comunei Podu Iloaiei, jude˛ul Ia∫i, ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 14 decembrie 2005.
Nr. 1.314.
´

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru Ónfiin˛area comunei Estelnic prin reorganizarea comunei Poian, jude˛ul Covasna
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. 1. — (1) Se Ónfiin˛eaz„ comuna Estelnic, jude˛ul
Covasna, av‚nd Ón componen˛„ satele Estelnic, C„rpinenii
∫i Valea Scurt„, prin reorganizarea comunei Poian.

(2) Re∫edin˛a comunei Estelnic se stabile∫te Ón satul
Estelnic.
Art. 2. — (1) Œn urma reorganiz„rii prev„zute la art. 1,
comuna Poian are Ón componen˛„ satele Poian ∫i Belani.
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(3) Bugetul comunei Estelnic pe anul 2005 se
elaboreaz„ de c„tre delega˛ii prev„zu˛i la art. 3 alin. (1),
cu avizul Direc˛iei Generale a Finan˛elor Publice a
Jude˛ului Covasna.

(2) Re∫edin˛a comunei Poian r„m‚ne Ón satul Poian.
Art. 3. — (1) P‚n„ la constituirea, potrivit legii, a
autorit„˛ilor administra˛iei publice locale Ón comuna Estelnic,
rezolvarea problemelor curente se asigur„ de 2 delega˛i,
numi˛i prin ordin al prefectului, cu atribu˛ii de primar ∫i
viceprimar, precum ∫i de un secretar numit de prefect, Ón
condi˛iile legii, care vor reprezenta autorit„˛ile locale.
(2) Salarizarea persoanelor prev„zute la alin. (1) se
face, potrivit reglement„rilor legale Ón vigoare, din bugetul
comunei Estelnic.
Art. 4. — (1) Consiliul Jude˛ean Covasna ∫i delega˛ii
Ómputernici˛i conform prevederilor art. 3 alin. (1), Ómpreun„
cu Direc˛ia General„ a Finan˛elor Publice a Jude˛ului
Covasna ∫i cu Consiliul Local al Comunei Poian,
repartizeaz„ veniturile ∫i cheltuielile bugetului pe anul 2005,
precum ∫i patrimoniul actual al comunei Poian Óntre
comunele prev„zute la art. 1 ∫i 2.
(2) Veniturile ∫i cheltuielile care, Ón condi˛iile legii, revin
de drept comunei Estelnic se administreaz„ ∫i se
gestioneaz„ prin autorit„˛ile administra˛iei publice locale ale
acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se
realizeaz„ pe seama sumelor defalcate din impozitul pe
venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, Ón limita
prevederilor aprobate pentru anul 2005, pe ansamblul
jude˛ului Covasna.

(4) Opera˛iunile de predare-preluare se fac pe baz„ de
protocol Óncheiat Óntre primarul comunei Poian ∫i delegatul
desemnat prin ordin al prefectului, cu atribu˛ii de primar, al
comunei Estelnic.
Art. 5. — Alegerile pentru autorit„˛ile administra˛iei
publice locale Ón comuna nou-Ónfiin˛at„, potrivit art. 1, se
organizeaz„ Ón termen de cel mult 6 luni de la data intr„rii
Ón vigoare a prezentei legi.
Art. 6. — P‚n„ la noile alegeri locale, autorit„˛ile
administra˛iei publice locale din comuna Poian func˛ioneaz„
Ón componen˛a avut„ la data intr„rii Ón vigoare a prezentei
legi.
Art. 7. — Anexa la Legea nr. 2/1968 privind
organizarea administrativ„ a teritoriului Rom‚niei,
republicat„ Ón Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54—55 din
27 iulie 1981, cu modific„rile ulterioare, se modific„ Ón mod
corespunz„tor.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 16 decembrie 2005.
Nr. 386.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru Ónfiin˛area comunei
Estelnic prin reorganizarea comunei Poian, jude˛ul Covasna
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru Ónfiin˛area comunei Estelnic
prin reorganizarea comunei Poian, jude˛ul Covasna, ∫i se dispune publicarea
acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 14 decembrie 2005.
Nr. 1.315.
´
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 81/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 7
din Ordonan˛a Guvernului nr. 18/2002
privind func˛ionarea Sistemului na˛ional unic
pentru apeluri de urgen˛„
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 81
din 14 iulie 2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 18/2002 privind func˛ionarea Sistemului na˛ional unic pentru
apeluri de urgen˛„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 623 din 18 iulie 2005.
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 16 decembrie 2005.
Nr. 392.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 81/2005
pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 18/2002 privind func˛ionarea Sistemului na˛ional unic
pentru apeluri de urgen˛„
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 81/2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 18/2002 privind func˛ionarea Sistemului na˛ional
unic pentru apeluri de urgen˛„ ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 14 decembrie 2005.
Nr. 1.321.
´
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului
nr. 94/2005 pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agen˛iilor de credit
Ón vederea administr„rii fondurilor pentru acordarea
de microcredite
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 94
din 14 iulie 2005 pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului
nr. 40/2000 privind acreditarea agen˛iilor de credit Ón vederea administr„rii
fondurilor pentru acordarea de microcredite, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 633 din 19 iulie 2005.
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 16 decembrie 2005.
Nr. 393.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 94/2005 pentru modificarea
∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 40/2000
privind acreditarea agen˛iilor de credit Ón vederea
administr„rii fondurilor pentru acordarea de microcredite
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 94/2005 pentru modificarea ∫i completarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agen˛iilor de credit Ón
vederea administr„rii fondurilor pentru acordarea de microcredite ∫i se
dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 14 decembrie 2005.
Nr. 1.322.
´
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 50/2005
pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonan˛a Guvernului
nr. 41/1994 privind autorizarea pl„˛ii cotiza˛iilor la organiza˛iile
interna˛ionale interguvernamentale la care Rom‚nia
este parte ∫i pentru aprobarea pl„˛ii cotiza˛iei anuale
ce decurge din calitatea Rom‚niei de stat membru cu drepturi
depline la Programul LEED al Organiza˛iei pentru Cooperare
∫i Dezvoltare Economic„ (OCDE)
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 50 din 25 august
2005 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonan˛a Guvernului nr. 41/1994
privind autorizarea pl„˛ii cotiza˛iilor la organiza˛iile interna˛ionale
interguvernamentale la care Rom‚nia este parte ∫i pentru aprobarea pl„˛ii
cotiza˛iei anuale ce decurge din calitatea Rom‚niei de stat membru cu
drepturi depline la Programul LEED al Organiza˛iei pentru Cooperare ∫i
Dezvoltare Economic„ (OCDE), adoptat„ Ón temeiul art. 1 pct. IX.2 din
Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan˛e ∫i
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 793 din 31 august
2005.
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 16 decembrie 2005.
Nr. 394.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 50/2005 pentru completarea anexei nr. 1
la Ordonan˛a Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea pl„˛ii
cotiza˛iilor la organiza˛iile interna˛ionale interguvernamentale
la care Rom‚nia este parte ∫i pentru aprobarea pl„˛ii cotiza˛iei
anuale ce decurge din calitatea Rom‚niei de stat membru
cu drepturi depline la Programul LEED al Organiza˛iei
pentru Cooperare ∫i Dezvoltare Economic„ (OCDE)
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 50/2005 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonan˛a
Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea pl„˛ii cotiza˛iilor la organiza˛iile
interna˛ionale interguvernamentale la care Rom‚nia este parte ∫i pentru
aprobarea pl„˛ii cotiza˛iei anuale ce decurge din calitatea Rom‚niei de stat
membru cu drepturi depline la Programul LEED al Organiza˛iei pentru
Cooperare ∫i Dezvoltare Economic„ (OCDE) ∫i se dispune publicarea
acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 14 decembrie 2005.
Nr. 1.323.
´
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu ∫i trecerea la serviciul militar
pe baz„ de voluntariat
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. 1. — Cet„˛enii rom‚ni, b„rba˛i ∫i femei, care
Óndeplinesc condi˛iile prev„zute de legisla˛ia Ón vigoare, pot
efectua, pe baz„ de voluntariat, orice form„ a serviciului
militar, f„r„ discriminare.
Art. 2. — (1) Œncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2007,
executarea serviciului obligatoriu, Ón calitate de militar Ón
termen ∫i militar cu termen redus, se suspend„.
(2) Ultima Óncorporare a recru˛ilor pentru militarii Ón
termen va fi Ón luna octombrie 2006, iar pentru militarii cu
termen redus, Ón luna iunie 2006.
Art. 3. — Pe durata st„rii de r„zboi, a st„rii de
mobilizare, precum ∫i pe timpul st„rii de asediu, executarea
serviciului militar devine obligatorie, Ón condi˛iile legii.
Art. 4. — Dup„ data prev„zut„ la art. 2 alin. (1),
cet„˛enii rom‚ni, b„rba˛i, la Ómplinirea v‚rstei de 18 ani, se
vor prezenta la centrele militare numai pentru luarea Ón
eviden˛„ militar„, selec˛ionare, stabilirea aptitudinilor ∫i a

op˛iunilor privind modul de Óndeplinire a Óndatoririlor militare,
Ón situa˛iile prev„zute la art. 3.
Art. 5. — Organizarea ∫i func˛ionarea recrut„rii ∫i
selec˛iei cet„˛enilor pentru efectuarea serviciului militar pe
baz„ de voluntariat vor fi reglementate prin hot„r‚re a
Guvernului, p‚n„ la data de 31 decembrie 2006.
Art. 6. — Œn termen de 6 luni de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei legi, Guvernul va prezenta
Parlamentului proiectul de lege privind preg„tirea popula˛iei
pentru ap„rare ∫i cel al legii privind statutul solda˛ilor ∫i
grada˛ilor voluntari, Ón noile condi˛ii.
Art. 7. — Dispozi˛iile Legii nr. 46/1996 privind preg„tirea
popula˛iei pentru ap„rare, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, ∫i ale actelor normative emise pentru executarea
acesteia se aplic„ Ón continuare, Ón m„sura Ón care nu
contravin prevederilor prezentei legi.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 16 decembrie 2005.
Nr. 395.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind suspendarea
pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu
∫i trecerea la serviciul militar pe baz„ de voluntariat
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind suspendarea pe timp de
pace a serviciului militar obligatoriu ∫i trecerea la serviciul militar pe baz„
de voluntariat ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 14 decembrie 2005.
Nr. 1.324.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MUNCII, SOLIDARIT√ﬁII SOCIALE ™I FAMILIEI
AUTORITATEA NAﬁIONAL√ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

ORDIN
privind modificarea lit. i) ∫i j) ale pct. II.2 din cap. II al Criteriilor pe baza c„rora se efectueaz„
selec˛ia proiectelor Ón domeniul protec˛iei, integr„rii ∫i incluziunii sociale a persoanelor
cu handicap, aprobate prin Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Persoanele
cu Handicap nr. 367/2005
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 2 alin. (3) din Normele metodologice privind finan˛area proiectelor Ón domeniul
protec˛iei speciale a persoanelor cu handicap ∫i administrarea unit„˛ilor finan˛ate Ón comun de Secretariatul de Stat pentru
Persoanele cu Handicap ∫i organiza˛iile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de
activitate protec˛ia special„ a persoanelor cu handicap, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 696/2001,
Ón temeiul art. 5 alin. (4) din Ordonan˛a Guvernului nr. 14/2003 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea
Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 239/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Persoanele cu Handicap emite urm„torul ordin:
Art. I. — Literele i) ∫i j) ale punctului II.2 din capitolul II
al Criteriilor pe baza c„rora se efectueaz„ selec˛ia
proiectelor Ón domeniul protec˛iei, integr„rii ∫i incluziunii
sociale a persoanelor cu handicap, aprobate prin Ordinul
pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Persoanele cu
Handicap nr. 367/2005, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.079 din 30 noiembrie 2005, se
modific„ ∫i vor avea urm„torul cuprins:

îi) s„ p„streze destina˛ia proiectului finan˛at timp de
3 ani de la terminarea acestuia;
j) s„ p„streze destina˛ia proiectului finan˛at timp de 10
ani de la terminarea acestuia Ón cazul construc˛iilor sau
achizi˛iilor de cl„diri;“.
Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Persoanele cu Handicap,
Silviu George Didilescu

Bucure∫ti, 14 decembrie 2005.
Nr. 402.
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