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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investi˛ii
cuprinse Ón Proiectul îReabilitarea infrastructurii educa˛ionale din Bucure∫ti“, etapa I
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 40 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 45/2003 privind finan˛ele publice locale, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 108/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ Lista obiectivelor de investi˛ii
cuprinse Ón Proiectul îReabilitarea infrastructurii educa˛ionale
din Bucure∫ti“, etapa I, prev„zut„ Ón anexa nr. 1.
(2) Se aprob„ indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor
de investi˛ii prev„zute la alin. (1), cuprin∫i Ón anexele
nr. 2/1—2/45*).
Art. 2. — Finan˛area obiectivelor de investi˛ii prev„zute
Ón anexa nr. 1, ai c„ror indicatori tehnico-economici sunt

prev„zu˛i Ón anexele nr. 2/1—2/45, se face din Ómprumutul
acordat de Banca European„ de Investi˛ii ∫i, Ón completare,
de la bugetul propriu al municipiului Bucure∫ti, conform
programelor de investi˛ii publice aprobate potrivit legii.
Art. 3. — Anexele nr. 1 ∫i nr. 2/1—2/45 fac parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
p. Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Cecilia Paloma Rodica Petrescu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 8 decembrie 2005.
Nr. 1.573.
ANEXA Nr. 1**)

*) Anexele nr. 2/1—2/45 nu se public„, fiind clasificate potrivit legii.
**) Anexa nr. 1 este reprodus„ Ón facsimil.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Protocolului privind cooperarea dintre Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor
din Rom‚nia ∫i Ministerul de Interne din Republica Ungar„, semnat la Bucure∫ti
la 20 octombrie 2005
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ Protocolul privind cooperarea
dintre Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor din Rom‚nia ∫i

Ministerul de Interne din Republica Ungar„, semnat la
Bucure∫ti la 20 octombrie 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Lucian Leu∫tean,
secretar de stat
Bucure∫ti, 14 decembrie 2005.
Nr. 1.663.
PROTOCOL
privind cooperarea dintre Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor din Rom‚nia ∫i Ministerul de Interne
din Republica Ungar„
Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor din Rom‚nia ∫i Ministerul de Interne din Republica Ungar„, denumite Ón
continuare ministere,
Ón dorin˛a de a contribui la dezvoltarea cooper„rii bilaterale ∫i a rela˛iilor de prietenie existente Óntre statele lor, Ón
contextul Tratatului de Ón˛elegere, cooperare ∫i bun„ vecin„tate dintre Rom‚nia ∫i Republica Ungar„, semnat la Timi∫oara
la 16 septembrie 1996,
interesate de diversificarea ∫i consolidarea leg„turilor prietene∫ti dintre cele dou„ ˛„ri, precum ∫i de imprimarea de
noi valen˛e cooper„rii bilaterale Ón domeniul administra˛iei publice ∫i al dezvolt„rii acesteia,
convinse de faptul c„ aceast„ nou„ form„ de cooperare va contribui la Ómbun„t„˛irea pe mai departe a rela˛iilor
dintre cele dou„ state,
˛in‚nd cont de angajamentele asumate prin documentele juridice interna˛ionale la care cele dou„ state sunt parte,
au convenit urm„toarele:
CAPITOLUL I
Domeniile cooper„rii
1. Ministerele, Ón conformitate cu legisla˛iile statelor lor,
potrivit competen˛elor, Ón procesul de cooperare Ón domeniul
profesional ∫i operativ Ó∫i ofer„ sprijin reciproc Ón
urm„toarele domenii:
a) informarea ∫i schimbul de experien˛„ Ón domeniile
administra˛iei publice ∫i func˛ion„rii autorit„˛ilor publice
locale;
b) reglementarea juridic„ ∫i asigurarea func˛ion„rii
sistemului func˛ionarilor publici ∫i a serviciilor publice;
c) supravegherea frontierei ∫i a ordinii la frontier„;
d) modernizarea documentelor;
e) lupta Ómpotriva criminalit„˛ii organizate;
f) cooperarea Ón domeniul migra˛iei.
2. Cooperarea dintre ministere, potrivit prezentului
protocol, include, de asemenea:
a) schimbul de exper˛i Ón vederea inform„rii ∫i preg„tirii
Ón domeniile circumscrise prezentului protocol ∫i schimbului
de experien˛„ acumulat;
b) consult„ri bilaterale la nivelul grupurilor de lucru
comune;

c) organizarea de conferin˛e cu tematici de interes
reciproc, de alte manifest„ri ∫i seminarii, participarea la
activit„˛ile organizate de cel„lalt minister;
d) schimbul de documente ∫i de publica˛ii pe
problematici de interes, circumscrise prezentului protocol;
e) schimbul rezultatelor cercet„rilor ∫tiin˛ifice, precum ∫i
activit„˛i comune de cercetare ∫i dezvoltare.
CAPITOLUL II
Cooperarea la nivelul administra˛iei publice centrale
∫i locale
1. Cele dou„ ministere vor sprijini, pe l‚ng„ schimbul de
informa˛ii periodic sau ocazional dintre func˛ionarii publici, ∫i
schimbul sistematic de experien˛„ la nivel de exper˛i, ale∫i
locali, precum ∫i la nivel de structuri asociative ale
autorit„˛ilor publice locale, Ón urm„toarele domenii:
a) mecanismele de cooperare la nivelul administra˛iei
publice centrale ∫i locale, competen˛ele autorit„˛ilor
administra˛iei publice locale stabilite conform principiului
autonomiei locale, precum ∫i cele delegate de la nivel
central;
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b) analiza cooper„rii dintre autorit„˛ile administra˛iei
publice locale din cele dou„ ˛„ri, repartizarea
responsabilit„˛ilor ∫i a competen˛elor;
c) mecanismele de control ∫i verificare a autorit„˛ilor
administra˛iei publice locale;
d) posibilele direc˛ii ∫i experien˛a acumulat„ Ón domeniul
restructur„rii autorit„˛ilor publice locale, posibilit„˛i ale
asocierii autorit„˛ilor publice locale, locul ∫i rolul lor Ón cele
dou„ state;
e) reglementarea atribu˛iilor pentru asigurarea de c„tre
autorit„˛ile publice locale a gestion„rii serviciilor publice;
modalit„˛i de finan˛are;
f) ac˛iuni de prevenire ∫i protec˛ie Ómpotriva inunda˛iilor,
pentru asigurarea func˛ion„rii eficiente a serviciilor publice,
forme de reglementare juridic„;
g) reglementarea gestion„rii de c„tre autorit„˛ile
administra˛iei publice locale a de∫eurilor din localit„˛i;
h) Óntre˛inerea spa˛iilor publice, a spa˛iilor verzi
(parcurilor), dezvoltarea zonelor publice din ora∫e, comune,
regimul subven˛iilor acordate de c„tre stat;
i) scopul politicii regionale, dezvoltarea cooper„rii
transfrontaliere;
j) atribu˛iile autorit„˛ilor administra˛iei publice locale
pentru reducerea decalajelor zonelor defavorizate ∫i a
localit„˛ilor cu o rat„ ridicat„ a ∫omajului.
2. Ministerele sprijin„ ini˛ierea ∫i dezvoltarea rela˛iilor de
Ónfr„˛ire Óntre localit„˛ile din cele dou„ ˛„ri.
3. Ministerele sus˛in alocarea unui spa˛iu mai larg Ón
reviste de specialitate proprii pentru promovarea reciproc„
a experien˛ei Ón domeniul administra˛iei publice locale.
CAPITOLUL III
Reglementarea juridic„ ∫i asigurarea func˛ion„rii
sistemului serviciilor publice
1. Œn scopul asigur„rii cooper„rii Ón domeniul reformei
serviciilor publice ∫i al politicilor privind func˛ia public„,
ministerele convin urm„toarele:
a) reforma sistemului juridic pentru ocuparea for˛ei de
munc„ Ón domeniul serviciilor publice;
b) formarea ∫i perfec˛ionarea personalului angajat Ón
domeniul administra˛iei publice;
c) atribu˛iile Ón domeniul integr„rii Ón Uniunea European„
pentru personalul din administra˛ia public„.
2. Ministerele vor realiza consult„ri periodice, de
specialitate, la nivel de exper˛i, precum ∫i schimburi
reciproce de materiale documentare de specialitate.
CAPITOLUL IV
Cooperarea Ón domeniul supravegherii frontierei
∫i al ordinii la frontier„
1. Domeniile cooper„rii sunt:
Transmiterea experien˛ei acumulate Ón cursul realiz„rii
controlului de frontier„ corespunz„tor cerin˛elor Schengen,
cu accent pe proiectele de Twinning — PHARE:
a) derularea proiectelor ARGO, care vizeaz„:
— atribu˛iile, practica relevant„ ∫i experien˛a Ón lupta
Ómpotriva migra˛iei ilegale cu sensul spre Uniunea
European„, imigra˛ia ∫i combaterea re˛elelor interna˛ionale
cu caracter transfrontalier, care se ocup„ de c„l„uzirea de
persoane ∫i de traficul de fiin˛e umane;
— ac˛iunea interna˛ional„ pentru cre∫terea eficien˛ei
luptei Ómpotriva migra˛iei ilegale;
b) derularea proiectelor de Twinning:
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— armonizarea sistemului managerial ∫i a structurii
Poli˛iei de Frontier„ Rom‚ne Ón conformitate cu cele mai
noi prevederi ale Uniunii Europene;
c) analizarea la nivel de exper˛i a sistemului de control
al frontierei la frontierele externe, dup„ aderarea Rom‚niei
la Uniunea European„.
2. P„r˛ile vor sprijini Óndeplinirea sarcinilor prev„zute la
pct. I al anexei care face parte integrant„ din prezentul
protocol.
CAPITOLUL V
Cooperarea Ón domeniul moderniz„rii documentelor
Domeniile cooper„rii se refer„ la:
1. solu˛iile informatice, cele de organizare a administr„rii
∫i cele de construc˛ie legislativ„, legate de introducerea
categoriilor de documente cu elementele de securizare ∫i
de eliberare a documentelor, cu accent pe acele
documente care permit identificarea persoanei;
2. schimbul de experien˛„ legat de introducerea vizelor
∫i permiselor de ∫edere unitare;
3. schimbul de experien˛„ privind regulile de procedur„
legate de eliberarea, respectiv ˛inerea unei eviden˛e a
pa∫apoartelor, ca documente cu grad ridicat de securizare,
precum ∫i posibilit„˛ile de realizare a sistemelor informatice
care sus˛in o asemenea procedur„;
4. schimbul de experien˛„ privind realizarea, respectiv
asigurarea func˛ion„rii sistemului de eviden˛„ informatizat„
a persoanei;
5. schimbul de experien˛„ privind modernizarea
administrativ„ a zonelor mici, respectiv posibilit„˛ile de
perfec˛ionare a structurii realizate;
6. schimbul de experien˛„ privind practica procedurii
legate de controlul prealabil al provenien˛ei autovehiculelor,
respectiv al actelor de autoritate care asigur„ aplicarea
legisla˛iei Ón acest domeniu ∫i Ón cel al siguran˛ei publice Ón
acest sens.
CAPITOLUL VI
Competen˛a organelor de cercetare penal„ ale poli˛iei
judiciare
1. ﬁin‚nd seama de faptul c„ Óntre statele lor
cooperarea Ón domeniul crimei organizate este reglementat„
printr-un acord separat, ministerele efectueaz„ un schimb
de experien˛„ Ón domeniul combaterii crimei organizate, Ón
special referitor la problematica terorismului ∫i la
infrac˛iunile legate de traficul cu fiin˛e umane ∫i cu stupefiante,
la noi forme ale infrac˛ionalit„˛ii transfrontaliere ∫i, de
asemenea, sprijin„ elaborarea unui nou acord Óntre cele
dou„ state Ón acest domeniu, care s„ corespund„
reglement„rilor Uniunii Europene.
2. P„r˛ile sprijin„ executarea sarcinilor prev„zute la
pct. II al anexei care face parte integrant„ din prezentul
protocol.
CAPITOLUL VII
Cooperarea Ón domeniul migra˛iei
1. Ministerele Ó∫i garanteaz„ reciproc sprijin ∫i cooperare
Ón domeniul migra˛iei, Ón special prin:
a) informarea reciproc„ referitor la normele juridice
proprii Ón domeniul migra˛iei (legale ∫i ilegale), precum ∫i
referitor la eventualele modific„ri ale acestora;
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b) schimbul de experien˛„ privind practica juridic„ legat„
de eliberarea diferitelor tipuri de permise care dau dreptul
la intrare ∫i ∫edere;
c) informarea reciproc„ cu privire la practica respect„rii
obliga˛iei de p„r„sire a teritoriului statului de c„tre str„inii
care au Ónc„lcat normele juridice;
d) schimbul de experien˛„ Ón leg„tur„ cu m„surile care
limiteaz„ libert„˛ile persoanei;
e) efectuarea, trimestrial, a schimbului de date statistice
referitoare la domeniul regimului str„inilor;
f) schimbul de experien˛„ privind migra˛ia care are ca
origine, tranziteaz„ sau are ca destina˛ie teritoriul statelor
lor;
g) transmiterea experien˛ei acumulate Ón cursul ader„rii
la Uniunea European„, Ón scopul armoniz„rii legisla˛iei
rom‚ne privind regimul str„inilor cu legisla˛ia Uniunii
Europene.
2. Ministerele vor sprijini Óndeplinirea sarcinilor stabilite
la pct. III al anexei care face parte integrant„ din prezentul
protocol.

altfel, Ón situa˛ia Ónt‚lnirilor neplanificate, cheltuielile legate
de primirea delega˛iei sunt suportate de acea parte Ón al
c„rei interes se realizeaz„ primirea delega˛iei.
3. Informa˛iile ob˛inute de ministere Ón cursul aplic„rii
prezentului protocol pot fi comunicate unui ter˛ doar cu
acordul ministerului care a transmis informa˛ia, iar aceste
informa˛ii pot fi utilizate exclusiv Ón scopul pentru care au
fost solicitate, respectiv primite.
4. Œn baza prezentului protocol, ministerele nu fac
schimb de date cu caracter personal.
CAPITOLUL IX
Dispozi˛ii finale

1. Ministerele vor consemna Ón anexa care face parte
integrant„ din prezentul protocol Programul de cooperare
bilateral detaliat privind cooperarea dintre cele dou„ p„r˛i.
Programul de cooperare bilateral este valabil pe o perioad„
de 2 ani ∫i poate fi prelungit pentru o perioad„ de Ónc„
2 ani.
2. Toate cheltuielile legate de desf„∫urarea Ónt‚lnirilor
organizate Ón cadrul cooper„rii dintre ministere, cu excep˛ia
cheltuielilor de transport ∫i cazare, sunt suportate de
ministerul primitor. Œn cazul Ón care ministerele nu convin

1. Prezentul protocol se Óncheie pe o perioad„
nedeterminat„. Ministerul rom‚n notific„ ministerului ungar
Ón scris, pe cale diplomatic„, Óndeplinirea procedurilor legale
interne pentru intrarea Ón vigoare a acestuia. Prezentul
protocol intr„ Ón vigoare la data primirii notific„rii de c„tre
ministerul ungar.
2. Oricare dintre ministere poate denun˛a prezentul
protocol prin notificare scris„, pe cale diplomatic„,
transmis„ celuilalt minister. Œn aceast„ situa˛ie prezentul
procotol Ó∫i pierde valabilitatea Ón cea de-a 30-a zi
urm„toare primirii unei astfel de notific„ri.
3. Prezentul procotol poate fi modificat sau completat
pe cale diplomatic„, Ón scris, prin acordul reciproc al
ministerelor. Modific„rile ∫i complet„rile intr„ Ón vigoare
conform procedurii prev„zute la alin. 1 din prezentul articol.
Semnat la Bucure∫ti la 20 octombrie 2005, Ón dou„
exemplare originale, Ón limbile rom‚n„ ∫i maghiar„, ambele
texte fiind egal autentice.

Pentru Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor din Rom‚nia,
Vasile Blaga

Pentru Ministerul de Interne din Republica Ungar„,
Monika Lamperth

CAPITOLUL VIII
Reguli de aplicare

ANEX√

PROGRAM
de cooperare bilateral Rom‚nia—Ungaria
I. Cooperarea Ón domeniul frontierei de stat comune
a) Publicarea ∫i implementarea Conven˛iei dintre
Rom‚nia ∫i Republica Ungar„ privind controlul traficului
rutier ∫i feroviar ∫i a Acordului dintre Guvernul Republicii
Ungare ∫i Guvernul Rom‚niei pentru aplicarea Conven˛iei,
semnate la 27 aprilie 2004
b) Œnceperea func˛ion„rii Punctului comun de contact de
la Ártand
c) Preg„tirea unui sistem de control la frontier„, cu o
singur„ oprire, de c„tre un grup comun de exper˛i ∫i
modificarea corespunz„toare a acordului men˛ionat la lit. a)
d) Semnarea Tratatului dintre Rom‚nia ∫i Republica
Ungar„ privind regimul frontierei de stat rom‚no-ungare,
cooperarea ∫i asisten˛a reciproc„, precum ∫i a Tratatului
dintre Rom‚nia ∫i Republica Ungar„ privind marcarea,
Óntre˛inerea ∫i asigurarea vizibilit„˛ii la frontiera de stat
comun„
e) Vizite de studiu ale exper˛ilor rom‚ni Ón scopul
realiz„rii controlului Ón ad‚ncime.

II. Cooperarea Ón domeniul combaterii crimei organizate
a) Vizite de studii Ón Republica Ungar„ ∫i Ón Rom‚nia
Ón scopul facilit„rii de c„tre ministere a cooper„rii ∫i a
schimbului de experien˛„ dintre autorit„˛ile na˛ionale de
resort
b) Schimb de experien˛„ Ón vederea stabilirii unor noi
forme de cooperare la nivelul organelor de cercetare
penal„
c) Preg„tirea unui nou acord Ón domeniul combaterii
crimei organizate, completat cu noi forme de cooperare,
corespunz„tor prevederilor legisla˛iei Uniunii Europene
d) Schimb de experien˛„ Ón cadrul unor seminarii privind
combaterea eficient„ a c„l„uzirii de persoane, a traficului
de fiin˛e umane, a documentelor false ∫i falsificate.
III. Cooperarea pe problematica migra˛iei
a) Vizite de studiu la autoritatea ungar„ Ón domeniul
migra˛iei
b) Schimb de experien˛„ privind noul tip al documentelor
de c„l„torie
c) Ini˛ierea unui proiect comun Ón scopul ob˛inerii
asisten˛ei Uniunii Europene.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 65/2005 privind sprijinul direct
al statului prin acordarea de subven˛ii Ón anul 2005 produc„torilor agricoli din sectorul vegetal,
Ón scopul cre∫terii produc˛iei ∫i a indicilor de calitate a produselor agricole
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 65/2005
privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subven˛ii
Ón anul 2005 produc„torilor agricoli din sectorul vegetal, Ón
scopul cre∫terii produc˛iei ∫i a indicilor de calitate a
produselor agricole, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 102 din 31 ianuarie 2005, se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Titlul hot„r‚rii va avea urm„torul cuprins:
îH O T √ R ¬ R E
privind sprijinul direct al statului prin acordarea
de subven˛ii pentru anul de pia˛„ 2005—2006 produc„torilor
agricoli din sectorul vegetal, Ón scopul cre∫terii produc˛iei
∫i a indicilor de calitate a produselor agricole“
2. Alineatul (2) al articolului 1 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Sprijinul direct al statului, acordat produc„torilor
agricoli pentru anul de pia˛„ 2005—2006 Ón sectorul
vegetal, este Ón valoare de 128.300 mii lei (RON) ∫i se

asigur„ de la bugetul de stat prin bugetul aprobat
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale pentru
anul 2005, Ón cadrul programului «Dezvoltarea durabil„ a
produc˛iei de cereale pentru boabe, leguminoase boabe,
plante tehnice, cartof, legume de c‚mp ∫i Ón spa˛ii
protejate, pomicultur„ ∫i viticultur„» ∫i prin bugetul aprobat
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale pentru
anul 2006, Ón cadrul programului «Dezvoltarea durabil„ a
sectorului vegetal, a sectorului zootehnic ∫i piscicol, precum
∫i alte programe pe care Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale trebuie s„ le pun„ Ón aplicare».“
3. Dup„ alineatul (2) al articolului 1 se introduce un nou
alineat, alineatul (21), cu urm„torul cuprins:
î(2 1 ) Produsele nevalorificate p‚n„ la data de
31 decembrie 2005 vor fi valorificate Ón anul 2006, potrivit
anului de pia˛„ prev„zut Ón anexa nr. 1, Ón limita sumei
prev„zute cu aceast„ destina˛ie.“
4. Anexa nr. 1 se Ónlocuie∫te cu anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 14 decembrie 2005.
Nr. 1.664.
ANEX√
LISTA

cuprinz‚nd produsele agricole vegetale pentru care se acord„ sprijin direct al statului prin subven˛ie pe produs
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cultura/Produsul

Gr‚u + secar„
Sfecl„ de zah„r
Orez
In + c‚nep„ pentru fibr„
Legume de ser„
Soia
Struguri nobili pentru vinuri DOC
Hamei (produc˛ie de conuri)
Produse ecologice*):
— gr‚u + secar„
— floarea-soarelui
— legume de c‚mp
— leguminoase alimentare pentru boabe (maz„re, fasole,
n„ut, linte, bob ∫i lupin dulce)

An de pia˛„

1
1
1
1
1
1
1
1

iunie 2005 — 31 mai 2006
septembrie 2005 — 28 februarie 2006
octombrie 2005 — 28 februarie 2006
august 2005 — 28 februarie 2006
ianuarie 2005 — 31 decembrie 2005
septembrie 2005 — 28 februarie 2006
august 2005 — 31 decembrie 2005
septembrie 2005 — 28 februarie 2006

1 iunie 2005 — 31 decembrie 2005
1 august 2005 — 31 decembrie 2005
15 mai 2005 — 31 decembrie 2005
15 iulie 2005 — 31 decembrie 2005

*) Produc˛ia marf„ ecologic„, certificat„ de un organism de inspec˛ie ∫i certificare, acreditat de Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale, conform legisla˛iei Ón vigoare.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 64/2005 privind sprijinul direct
al statului prin acordarea de subven˛ii, Ón anul 2005, produc„torilor agricoli din sectorul animalier,
pentru cre∫terea produc˛iei animaliere ∫i piscicole, precum ∫i a efectivelor de animale
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 64/2005
privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subven˛ii,
Ón anul 2005, produc„torilor agricoli din sectorul animalier,
pentru cre∫terea produc˛iei animaliere ∫i piscicole, precum
∫i a efectivelor de animale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 102 din 31 ianuarie 2005, cu
modific„rile ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„
cum urmeaz„:
1. Titlul hot„r‚rii va avea urm„torul cuprins:
îH O T √ R ¬ R E
privind sprijinul direct al statului prin acordarea de
subven˛ii, pentru anul 2005, produc„torilor agricoli din
sectorul animalier, pentru cre∫terea produc˛iei animaliere
∫i piscicole, precum ∫i a efectivelor de animale“
2. Alineatul (1) al articolului 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — (1) Produc„torii agricoli, persoane fizice sau
juridice, care de˛in, cresc ∫i exploateaz„ animale de
produc˛ie ∫i reproduc˛ie sau care de˛in/administreaz„
amenaj„ri piscicole pentru producerea de pe∫te de consum,
organiza˛i Ón exploata˛ii agricole constituite potrivit
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 108/2001 privind
exploata˛iile agricole, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri
prin Legea nr. 166/2002, cu complet„rile ulterioare,

beneficiaz„ pentru anul 2005 de sprijin direct al statului,
prin acordarea de subven˛ii de la bugetul de stat prin
bugetul Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale, Ón limita sumei de 418.077 mii lei (RON), Ón cadrul
programului «Dezvoltarea durabil„ a zootehniei ∫i a
eficien˛ei sectorului de produc˛ie animalier„, precum ∫i
reabilitarea sectorului piscicol din Rom‚nia».“
3. Dup„ alineatul (1) al articolului 1 se introduce un nou
alineat, alineatul (11), cu urm„torul cuprins:
î(11) Suma prev„zut„ la alin. (1) se asigur„ din bugetul
aprobat Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale pentru anul 2005 ∫i din bugetul aprobat Ministerului
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale pentru anul 2006,
astfel: 294.200 mii lei (RON) din bugetul aprobat
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale pentru
anul 2005, Ón cadrul programului «Dezvoltarea durabil„ a
zootehniei ∫i a eficien˛ei sectorului de produc˛ie animalier„,
precum ∫i reabilitarea sectorului piscicol din Rom‚nia» ∫i
123.877 mii lei (RON) din bugetul aprobat Ministerului
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale pentru anul 2006,
Ón cadrul programului «Dezvoltarea durabil„ a sectorului
vegetal, a sectorului zootehnic ∫i piscicol, precum ∫i alte
programe pe care Ministerul Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale trebuie s„ le pun„ Ón aplicare».“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 14 decembrie 2005.
Nr. 1.665.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind corectarea nivelului ajutorului pentru Ónc„lzirea locuin˛ei cu gaze naturale
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 10 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru Ónc„lzirea locuin˛ei, precum ∫i a unor facilit„˛i popula˛iei pentru
plata energiei termice, aprobat„ prin Legea nr. 245/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Pe perioada sezonului rece, Ón lunile ianuarie,
februarie ∫i martie 2006, nivelul ajutorului pentru Ónc„lzirea
locuin˛ei familiilor ∫i persoanelor singure cu venituri reduse,
care utilizeaz„ gaze naturale, aprobat prin Hot„r‚rea
Guvernului nr. 776/2005 privind corectarea limitelor de
venituri pentru acordarea ajutorului pentru Ónc„lzirea
locuin˛ei ∫i a nivelurilor acestuia, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2005, se
majoreaz„ dup„ cum urmeaz„:
a) familiilor ∫i persoanelor singure al c„ror venit net
mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei
singure, se situeaz„ p‚n„ la 110 lei (RON) li se acord„
lunar o sum„ de 190 lei (RON);

b) familiilor ∫i persoanelor singure al c„ror venit net
mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei
singure, se situeaz„ Óntre 110 lei (RON) ∫i 150 lei (RON) li
se acord„ lunar o sum„ de 116 lei (RON);
c) familiilor ∫i persoanelor singure al c„ror venit net
mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei
singure, se situeaz„ Óntre 150 lei (RON) ∫i 190 lei (RON) li
se acord„ lunar o sum„ de 85 lei (RON);
d) familiilor ∫i persoanelor singure al c„ror venit net
mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei
singure, se situeaz„ Óntre 190 lei (RON) ∫i 225 lei (RON) li
se acord„ lunar o sum„ de 60 lei (RON);

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.187/29.XII.2005
e) familiilor ∫i persoanelor singure al c„ror venit net
mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei
singure, se situeaz„ Óntre 225 lei (RON) ∫i 260 lei (RON) li
se acord„ lunar o sum„ de 48 lei (RON);
f) familiilor ∫i persoanelor singure al c„ror venit net
mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei
singure, se situeaz„ Óntre 260 lei (RON) ∫i 310 lei (RON) li
se acord„ lunar o sum„ de 24 lei (RON).
Art. 2. — (1) Bonurile valorice reprezent‚nd ajutorul
pentru Ónc„lzirea locuin˛ei cu gaze naturale, aferente lunilor
ianuarie, februarie ∫i martie 2006, Ón cuantumurile
prev„zute la art. 2 alin. (2) din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 776/2005, tip„rite ∫i transmise beneficiarilor Ón condi˛iile
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 5/2003 privind
acordarea de ajutoare pentru Ónc„lzirea locuin˛ei, precum ∫i
a unor facilit„˛i popula˛iei pentru plata energiei termice,
aprobat„ prin Legea nr. 245/2003, cu modific„rile ∫i

9

complet„rile ulterioare, Óncep‚nd cu 1 ianuarie 2006 vor
purta valorile aprobate la art. 1 lit. a)—f).
(2) Œn aplicarea prevederilor alin. (1) se autorizeaz„
furnizorii de gaze naturale sau, dup„ caz, direc˛iile de
munc„, solidaritate social„ ∫i familie jude˛ene, respectiv a
municipiului Bucure∫ti, s„ modifice cuantumul Ónscris pe
bonurile valorice transmise beneficiarilor ori care urmeaz„
s„ fie transmise acestora, aplic‚nd pe acestea o ∫tampil„
special„ cu nivelul ajutorului aprobat la art. 1 lit. a)—f).
(3) Modelul ∫tampilei este prev„zut Ón anexa care face
parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 3. — Œn aplicarea prevederilor art. 2, Ón cazul
familiilor ∫i persoanelor care au stabilit dreptul la ajutor
pentru Ónc„lzire Ónainte de 1 ianuarie 2006, directorii
executivi ai direc˛iilor teritoriale de munc„, solidaritate
social„ ∫i familie jude˛ene, respectiv a municipiului
Bucure∫ti, emit noi decizii, pe care le transmit titularilor
ajutorului p‚n„ la data de 15 ianuarie 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 14 decembrie 2005.
Nr. 1.666.
ANEX√*)

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea pre˛ului de v‚nzare al ac˛iunilor de˛inute de stat
la Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. ∫i a unor documente contractuale necesare Óncheierii
procesului de privatizare a acestei b„nci
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ pre˛ul de v‚nzare al ac˛iunilor
de˛inute de stat la Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A.,
determinat pe baza compar„rii ofertelor angajante
Ómbun„t„˛ite, depuse de ofertan˛ii selecta˛i Ón conformitate
cu dispozi˛iile art. 23 alin. (7) din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 772/2003 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a
B„ncii Comerciale Rom‚ne — S.A., cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, reprezent‚nd 7,65 euro pentru o
ac˛iune.
(2) Pre˛ul total ce urmeaz„ a fi Óncasat de Autoritatea
pentru Valorificarea Activelor Statului din v‚nzarea
pachetului de 292.282.131 ac˛iuni reprezent‚nd 36,8825%

minus 2 ac˛iuni din capitalul social al B„ncii Comerciale
Rom‚ne — S.A. este de 2.235.958.502,15 euro.
(3) Valoarea total„ a tranzac˛iei prin care investitorul
strategic dob‚nde∫te pachetul de 490.399.321 ac˛iuni
reprezent‚nd 61,8825% din capitalul social al B„ncii
Comerciale Rom‚ne — S.A. este de 3.751.554.805,65 euro.
Art. 2. — Se aprob„ Óncheierea de c„tre Autoritatea
pentru Valorificarea Activelor Statului cu Banca European„
pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare ∫i Corpora˛ia Financiar„
Interna˛ional„ a Contractului de garan˛ie ∫i asistare la plat„
∫i drepturi de coparticipare la ap„rare, Ón forma prezentat„
Ón anexa*) care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Pre∫edintele interimar al Autorit„˛ii
pentru Valorificarea Activelor Statului,
Giliola Ciorteanu
p. ™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Dan Petrescu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 21 decembrie 2005.
Nr. 1.719.
*) Anexa nu se public„, fiind clasificat„ potrivit legii.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru prelungirea aplic„rii prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 52/2005 pentru aprobarea
Contractului-cadru privind condi˛iile acord„rii asisten˛ei medicale Ón cadrul sistemului de asigur„ri
sociale de s„n„tate pentru anul 2005 ∫i ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 235/2005 privind aprobarea
pentru anul 2005 a listei cuprinz‚nd denumirile comune interna˛ionale ale medicamentelor
din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiaz„ asigura˛ii Ón tratamentul
ambulatoriu, cu sau f„r„ contribu˛ie personal„, pe baz„ de prescrip˛ie medical„
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 10 ∫i 25 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea sistemului de asigur„ri sociale de s„n„tate, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se prelunge∫te p‚n„ la data de 31 martie
2006 aplicarea prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 52/2005
pentru aprobarea Contractului-cadru privind condi˛iile
acord„rii asisten˛ei medicale Ón cadrul sistemului de

asigur„ri sociale de s„n„tate pentru anul 2005, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 71 din
20 ianuarie 2005, cu modific„rile ulterioare, ∫i ale Hot„r‚rii
Guvernului nr. 235/2005 privind aprobarea pentru anul
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2005 a listei cuprinz‚nd denumirile comune interna˛ionale
ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de
uz uman, de care beneficiaz„ asigura˛ii Ón tratamentul
ambulatoriu, cu sau f„r„ contribu˛ie personal„, pe baz„ de
prescrip˛ie medical„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 278 din 4 aprilie 2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
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Art. 2. — Decontarea serviciilor medicale,
medicamentelor, materialelor sanitare ∫i dispozitivelor
medicale contractate Ón trimestrul I al anului 2006 prin acte
adi˛ionale la contractele Óncheiate Ón anul 2005 de casele
de asigur„ri de s„n„tate cu furnizorii acestora se va face
din sumele aprobate pe domeniile de asisten˛„ medical„
corespunz„toare prev„zute Ón bugetul Fondului na˛ional
unic de asigur„ri sociale de s„n„tate pe anul 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul s„n„t„˛ii,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 22 decembrie 2005.
Nr. 1.747.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea rectific„rii bugetului de venituri ∫i cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Rom‚ne
de Avia˛ie îRomavia“ — R.A., aflat„ Ón coordonarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 38 alin. (1) 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„ rectificarea bugetului de venituri ∫i
cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Rom‚ne de Avia˛ie
îRomavia“ — R.A., aflat„ Ón coordonarea Ministerului
Ap„r„rii Na˛ionale, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 273/2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 320 din 15 aprilie 2005, cu modific„rile ulterioare.

Art. 2. — Modific„rile bugetului de venituri ∫i cheltuieli
pe anul 2005 al Companiei Rom‚ne de Avia˛ie îRomavia“ —
R.A. sunt prev„zute Ón anexa*) care face parte integrant„
din prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Ioan Ion,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
C„t„lin Doica,
secretar de stat
Bucure∫ti, 22 decembrie 2005.
Nr. 1.769.

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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ANEX√
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ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGUR√RILOR
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGUR√RILOR

ORDIN
pentru aprobarea reglement„rilor contabile conforme cu directivele europene specifice
domeniului asigur„rilor
Œn temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) ∫i ale art. 5 lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind societ„˛ile de asigurare ∫i
supravegherea asigur„rilor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilit„˛ii nr. 82/1991, republicat„,
potrivit Hot„r‚rii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor din data de 19 decembrie 2005, prin care s-au aprobat
reglement„rile contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigur„rilor, av‚nd Ón vedere Avizul Ministerului
Finan˛elor Publice nr. 26.741 din data de 20 decembrie 2005,
pre∫edintele Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — (1) Se aprob„ reglement„rile contabile conforme cu
(4) Brokerii de asigurare ∫i/sau de reasigurare care au
directivele europene specifice domeniului asigur„rilor, cuprinse Ón verificat situa˛iile financiare anuale conform prevederilor alin. (2)
anexa*) care face parte integrant„ din prezentul ordin.
vor audita situa˛iile financiare anuale numai dac„ Ón dou„
(2) Reglement„rile prev„zute la alin. (1) cuprind exerci˛ii financiare consecutive dep„∫esc limitele a dou„ dintre
Reglement„rile contabile conforme cu directivele europene cele 3 criterii de m„rime prev„zute la alin. (1).
aplicabile domeniului asigur„rilor ∫i Reglement„rile contabile
(5) Pentru situa˛iile financiare ale anului 2006, Óntocmite
conforme cu directivele europene privind situa˛iile financiare potrivit Reglement„rilor contabile conforme cu directivele
consolidate ale societ„˛ilor din domeniul asigur„rilor.
europene aplicabile domeniului asigur„rilor, Óncadrarea Ón criteriile
Art. 2. — (1) Reglement„rile contabile conforme cu directivele de m„rime prev„zute la alin. (1) se efectueaz„ pe baza
europene aplicabile domeniului asigur„rilor se aplic„ de c„tre indicatorilor determina˛i din situa˛iile financiare ale exerci˛iului
societ„˛ile de asigurare, de asigurare-reasigurare ∫i de
reasigurare ∫i de c„tre brokerii de asigurare ∫i/sau de financiar 2005.
Art. 5. — Potrivit Legii contabilit„˛ii nr. 82/1991, republicat„,
reasigurare.
(2) Subunit„˛ile f„r„ personalitate juridic„, cu sediul Ón situa˛iile financiare anuale trebuie Ónso˛ite de o declara˛ie scris„
str„in„tate, care apar˛in persoanelor juridice prev„zute la de asumare a r„spunderii conducerii persoanei juridice pentru
alin. (1), cu sediul sau domiciliul Ón Rom‚nia, precum ∫i sediile Óntocmirea situa˛iilor financiare anuale Ón conformitate cu
permanente din Rom‚nia care apar˛in unor persoane juridice cu Reglement„rile contabile conforme cu directivele europene
sediul sau domiciliul Ón str„in„tate au obliga˛ia s„ organizeze ∫i aplicabile domeniului asigur„rilor.
Art. 6. — Situa˛iile financiare consolidate sunt elaborate Ón
s„ conduc„ contabilitatea proprie, potrivit reglement„rilor
men˛ionate la alin. (1).
conformitate cu Reglement„rile contabile conforme cu directivele
Art. 3. — Societ„˛ile de asigurare, de asigurare-reasigurare ∫i europene privind situa˛iile financiare consolidate ale societ„˛ilor
de reasigurare au obliga˛ia audit„rii situa˛iilor financiare anuale, din domeniul asigur„rilor.
potrivit legii.
Art. 7. — Prezentul ordin intr„ Ón vigoare la data de
Art. 4. — (1) Brokerii de asigurare ∫i/sau de reasigurare care 1 ianuarie 2006.
la data bilan˛ului dep„∫esc limitele a dou„ dintre urm„toarele
Art. 8. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin se
3 criterii, denumite Ón continuare criterii de m„rime:
abrog„:
— total active: 3.650.000 euro;
— Ordinul ministrului finan˛elor publice ∫i al pre∫edintelui
— cifra de afaceri net„: 7.300.000 euro;
Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor nr. 2.328/2.390/2001
— num„r mediu de salaria˛i Ón cursul exerci˛iului financiar: 50 privind aprobarea Reglement„rilor contabile specifice domeniului
au obliga˛ia audit„rii situa˛iilor financiare anuale, potrivit legii.
(2) Brokerii de asigurare ∫i/sau de reasigurare care la data asigur„rilor, armonizate cu Directivele europene ∫i Standardele
bilan˛ului nu dep„∫esc limitele a dou„ dintre criteriile de m„rime interna˛ionale de contabilitate, publicat Ón Monitorul Oficial al
prev„zute la alin. (1) au obliga˛ia verific„rii situa˛iilor financiare Rom‚niei, Partea I, nr. 34 ∫i nr. 34 bis din 18 ianuarie 2002, ∫i
orice alte dispozi˛ii contrare prezentului ordin.
anuale, potrivit legii.
Art. 9. — Direc˛ia reglement„ri contabile din cadrul Comisiei
(3) Brokerii de asigurare ∫i/sau de reasigurare care au
auditat situa˛iile financiare anuale vor asigura verificarea de Supraveghere a Asigur„rilor va lua m„suri pentru ducerea la
situa˛iilor financiare anuale numai dac„ Ón dou„ exerci˛ii Óndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 10. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al
financiare consecutive nu dep„∫esc limitele a dou„ dintre cele
Rom‚niei, Partea I.
3 criterii de m„rime prev„zute la alin. (1).
Pre∫edintele Comisiei de Supraveghere a Asigur„rilor,
Nicolae Eugen Cri∫an
Bucure∫ti, 21 decembrie 2005.
Nr. 3.129.
*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.187 bis Ón afara abonamentului, care se poate achizi˛iona de la
Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.
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