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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Regatului Ha∫emit al Iordaniei
privind cooperarea Ón domeniul militar, semnat la Bucure∫ti la 8 decembrie 2004
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se ratific„ Acordul dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Regatului Ha∫emit al Iordaniei privind

cooperarea Ón domeniul militar, semnat la Bucure∫ti la
8 decembrie 2004.

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, 23 iunie 2005.
Nr. 199.

ACORD
Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Regatului Ha∫emit al Iordaniei privind cooperarea Ón domeniul militar
Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Regatului Ha∫emit al Iordaniei, denumite Ón continuare p„r˛i,
confirm‚nd angajamentul lor fa˛„ de ˛elurile ∫i principiile enun˛ate Ón Carta Organiza˛iei Na˛iunilor Unite ∫i
continu‚nd Ónt„rirea Óncrederii ∫i securit„˛ii, precum ∫i dezvoltarea bunelor rela˛ii dintre Guvernul Rom‚niei ∫i
Guvernul Regatului Ha∫emit al Iordaniei,
au convenit urm„toarele:
ARTICOLUL 1
Scop

(1) Scopul prezentului acord este de a stabili cadrul
legal necesar cooper„rii Óntre p„r˛i Ón domeniul militar.
(2) Ministerele ap„r„rii din statele celor dou„ p„r˛i sunt
responsabile pentru aplicarea prevederilor prezentului acord.
ARTICOLUL 2
Domenii de cooperare

(1) P„r˛ile vor coopera Ón urm„toarele domenii militare:
a) legisla˛ie, reglement„ri interne ∫i interna˛ionale privind
ap„rarea na˛ional„ ∫i categoriile de for˛e ale armatei;
b) managementul resurselor bugetare, planificarea ∫i
executarea bugetului ap„r„rii;
c) managementul resurselor umane ∫i financiare;
d) organizarea comandamentelor — la nivel opera˛ional
∫i teritorial — ∫i func˛ionarea statelor majore;
e) organizarea unor unit„˛i mixte ∫i instruirea acestora;
f) armament, sisteme de armament ∫i echipamente
militare, precum ∫i studii ∫i dezvolt„ri privind tehnologia
militar„ ∫i interoperabilitatea echipamentelor militare;
g) organizarea ∫i func˛ionarea sistemelor de transmisiuni
Ón cadrul categoriilor de for˛e ale armatei;

h) infrastructurile militare;
i) medicina militar„;
j) rela˛iile umane ∫i problemele sociale ale personalului
din cadrul categoriilor de for˛e ale armatei;
k) organizarea ∫i sarcinile logisticii Ón cadrul categoriilor
de for˛e ale armatei;
l) istoria militar„;
m) geografia ∫i topografia militar„;
n) activit„˛ile culturale ∫i sportive;
o) prevenirea ∫i Ónl„turarea dezastrelor;
p) planificarea ap„r„rii.
(2) P„r˛ile Ó∫i rezerv„ dreptul de a coopera ∫i Ón alte
sectoare de activitate din domeniul militar, care nu sunt
enumerate la alin. (1) ∫i care sunt Ón competen˛a p„r˛ilor.
(3) Autorit„˛ile prev„zute la alin. (2) al art. 1 pot Óncheia
acorduri Ón orice domeniu de activitate din domeniul militar,
dac„ se consider„ necesar.
ARTICOLUL 3
Forme de cooperare

Cooperarea se realizeaz„ prin urm„toarele forme:
a) consult„ri ∫i reuniuni de lucru la toate nivelurile de
comand„ ∫i de conducere;
b) vizite reciproce;
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c) studii, precum ∫i participarea la cursuri Ón institu˛iile
militare de Ónv„˛„m‚nt;
d) congrese, conferin˛e ∫i seminarii;
e) schimb de reprezentan˛i ai statelor majore, precum ∫i
din unit„˛i ale categoriilor de for˛e armate, Ón scopul
planific„rii instruc˛iei ∫i exerci˛iilor militare;
f) exerci˛ii militare Ón comun;
g) instruirea unit„˛ilor Ón comun;
h) Ónt‚lniri Óntre delega˛ii ale statelor majore, ale
unit„˛ilor categoriilor de for˛e armate ∫i ale institu˛iilor
militare de Ónv„˛„m‚nt;
i) schimb de ofi˛eri Óntre institu˛iile militare de
Ónv„˛„m‚nt, consulta˛ii, cursuri;
j) schimb de documenta˛ie;
k) schimb de experien˛„ Óntre structurile militare care au
responsabilit„˛i Ón domeniul managementului crizelor;
l) orice alte forme de cooperare convenite de p„r˛i.
ARTICOLUL 4
Vizite

P„r˛ile organizeaz„, la intervale regulate, vizite reciproce
ale reprezentan˛ilor lor at‚t la nivelul mini∫trilor ap„r„rii,
statelor majore generale, comandamentelor ∫i statelor
majore ale categoriilor de for˛e, armelor ∫i specialit„˛ilor,
c‚t ∫i la nivelul altor comandamente ∫i direc˛ii similare Ón
scopul Ónt„ririi Ón˛elegerii ∫i Óncrederii.
ARTICOLUL 5
Comisia militar„ mixt„

(1) Se instituie o comisie militar„ mixt„ rom‚noiordanian„ care este responsabil„ cu organizarea ∫i
coordonarea cooper„rii bilaterale Ón domeniul militar.
(2) Copre∫edin˛ii Comisiei militare mixte rom‚noiordaniene sunt persoane desemnate de mini∫trii ap„r„rii ai
p„r˛ilor, iar membrii sunt reprezentan˛i ai ministerelor
ap„r„rii ale p„r˛ilor, ata∫a˛ii ap„r„rii ai p„r˛ilor, Ón func˛ie de
subiectele abordate.
(3) Comisia militar„ mixt„ rom‚no-iordanian„ se
Óntrune∫te o dat„ pe an, alternativ, Ón Rom‚nia sau Ón
Regatul Ha∫emit al Iordaniei.
(4) Orice subiect de natur„ s„ promoveze cooperarea
bilateral„ poate fi Ónscris pe ordinea de zi a ∫edin˛ei
Comisiei militare mixte rom‚no-iordaniene, dup„ ce a
primit, Ón prealabil, aprobarea celor doi copre∫edin˛i.
(5) Comisia militar„ mixt„ rom‚no-iordanian„ face
bilan˛ul cooper„rii realizate pe parcursul anului precedent ∫i
stabile∫te planul de cooperare bilateral„ pentru anul
urm„tor.
(6) Planul de cooperare bilateral„ include activit„˛ile
stabilite de comun acord, tematica acestora, modalit„˛ile ∫i
datele, locurile de desf„∫urare, precum ∫i institu˛iile
responsabile de executarea lor. Planul de cooperare
bilateral„ este semnat de copre∫edin˛ii Comisiei militare
mixte rom‚no-iordaniene, care au autoriza˛ie corespunz„toare.
(7) Direc˛ia planificare ∫i organizare/Statul Major
General-For˛ele Armate Iordaniene, pentru partea
iordanian„, ∫i Direc˛ia cooperare militar„ interna˛ional„/
Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale din Rom‚nia, pentru partea
rom‚n„, sunt puncte de contact pentru coordonarea
activit„˛ilor. Œntreaga coresponden˛„ referitoare la
cooperarea desf„∫urat„ conform prezentului acord va fi
transmis„ Óntre punctele de contact, prin intermediul
ambasadelor/ata∫a˛ilor ap„r„rii.
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ARTICOLUL 6
Prevederi generale privind exerci˛iile comune

(1) P„r˛ile, Ón conformitate cu legisla˛ia lor intern„,
organizeaz„ ∫i conduc exerci˛ii ∫i antrenamente comune, cu
participarea unuia sau mai multor servicii ori unit„˛i militare
apar˛in‚nd diferitelor arme. Planurile anuale de antrenament
opera˛ional ale ministerelor ap„r„rii ale statelor p„r˛ilor
includ exerci˛iile men˛ionate. Prevederile specifice cu privire
la exerci˛iile Ón comun vor fi definite sub forma unor
Ón˛elegeri de implementare Óncheiate la nivelul statelor
majore.
(2) Pe timpul desf„∫ur„rii exerci˛iilor militare, partea care
prime∫te asigur„ g„zduirea ∫i hrana personalului militar ∫i
civil al p„r˛ii care trimite, Ón acelea∫i condi˛ii ca ∫i cele
pentru categoriile de personal similare ale p„r˛ii care
prime∫te.
ARTICOLUL 7
Obliga˛iile p„r˛ilor cu privire la exerci˛iile comune

(1) Pe timpul preg„tirii ∫i desf„∫ur„rii exerci˛iilor militare,
partea care prime∫te asigur„, cu titlu gratuit, urm„toarele:
a) preg„tire militar„ — poligoane, centru de preg„tire
Ónzestrat cu echipament corespunz„tor, sistem de
telecomunica˛ii intern, corespunz„toare necesit„˛ilor
exerci˛iului:
b) g„zduirea Ón institu˛ii militare a personalului militar ∫i
civil al p„r˛i care trimite;
c) mijloacele de transport pentru deplasarea personalului
militar ∫i civil al p„r˛ii care trimite ∫i a echipamentelor ∫i
materialelor sale la/de la locul exerci˛iului, inclusiv taxele
pentru autostr„zi, poduri ∫i tunele, utilizate de unit„˛ile sale,
de pe teritoriul statului p„r˛ii care prime∫te.
(2) Partea care trimite suport„ cheltuielile privind:
a) g„zduirea personalului militar ∫i civil participant la
exerci˛iu Ón afara caz„rmilor, Ón cazul Ón care oferta de
cazare a p„r˛ii care prime∫te Ón cadrul caz„rmilor nu este
acceptat„;
b) hr„nirea personalului militar ∫i civil care particip„ la
exerci˛iul militar, Ón cazul Ón care oferta de hr„nire a p„r˛ii
care prime∫te nu este acceptat„;
c) utilizarea mijloacelor civile de telefonie, de telecopiere
∫i informatice Ón afara necesit„˛ilor exerci˛iului militar;
d) repararea ∫i Óntre˛inerea vehiculelor militare proprii, a
echipamentului ∫i a armamentului;
e) manifest„rile Ón domeniul rela˛iilor publice pe care le
organizeaz„, cu respectarea cadrului legal Ón materie al
statului p„r˛ii care prime∫te;
f) folosirea, pentru nevoi proprii, a interpre˛ilor;
g) carburan˛ii ∫i lubrifian˛ii.
(3) Partea care prime∫te asigur„ carburan˛ii ∫i lubrifian˛ii
necesari personalului for˛elor armate ale statului p„r˛ii care
trimite, la acelea∫i tarife ca ∫i pentru for˛ele proprii.
(4) Œn interesul bunei desf„∫ur„ri a exerci˛iilor, statele
majore Óncheie Ón˛elegeri de aplicare, specific‚nd serviciile
necesare pentru desf„∫urarea exerci˛iilor ∫i modalitatea de
rambursare a contravalorii acestora.
ARTICOLUL 8
Schimbul de personal pe timpul exerci˛iilor comune

Pe timpul desf„∫ur„rii exerci˛iilor comune este permis
schimbul de personal militar sau civil Óntre categoriile de
for˛e armate ale p„r˛ilor.
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ARTICOLUL 9
Servicii de telecomunica˛ii

Utilizarea serviciilor de telecomunica˛ii publice Ón statul
p„r˛ii care prime∫te se face Ón conformitate cu prevederile
legale interne ale statului p„r˛ii care prime∫te, p„r˛ile av‚nd
obliga˛ia de a stabili condi˛iile de rambursare a acestor
servicii.
ARTICOLUL 10
Protec˛ia mediului pe timpul exerci˛iilor comune

(1) P„r˛ile recunosc importan˛a protec˛iei mediului pe
timpul exerci˛iilor realizate Ón comun ∫i iau m„surile
necesare pentru a proteja mediul. Categoriile de for˛e
armate ale p„r˛ii care trimite sunt obligate s„ respecte
reglement„rile de protec˛ie a mediului ale statului p„r˛ii
care prime∫te.
(2) Dac„ are loc o astfel de deteriorare, dup„ evaluare,
partea care a cauzat deteriorarea mediului este obligat„ s„
suporte costurile totale pentru repararea prejudiciului Ón
conformitate cu prevederile interna˛ionale ∫i cu prevederile
interne ale statului p„r˛ii care prime∫te. Costul total al
repar„rii prejudiciului este stabilit — dup„ o discu˛ie
preliminar„ cu reprezentan˛ii statului p„r˛ii care trimite —
de c„tre autorit„˛ile statului p„r˛ii care prime∫te.
(3) Pe timpul exerci˛iilor comune, categoriile de for˛e
armate ale statelor p„r˛ilor sunt obligate s„ foloseasc„
carburan˛i, lubrifian˛i ∫i aditivi c‚t mai pu˛in poluan˛i pe
timpul activit„˛ilor lor terestre, aeriene ∫i navale. Œn cazul
oric„rui pericol de poluare atmosferic„, vor fi luate toate
m„surile necesare pentru a limita poluarea produs„ de
emisia de gaze de e∫apament.
(4) Pe timpul exerci˛iilor comune, categoriile de for˛e
armate ale statelor p„r˛ilor sunt obligate s„ limiteze pe c‚t
posibil la minimum poluarea sonor„ ∫i s„ ia Ón considera˛ie
interesul popula˛iei afectate.
(5) De∫eurile vor fi reciclate ∫i eliminate, Ón conformitate
cu prevederile legale ale statului p„r˛ii care prime∫te. La
solicitarea p„r˛ii care trimite, muni˛ia sau alte mijloace de
lupt„ pot fi distruse cu acordul ∫i cu respectarea
procedurilor stabilite de statul p„r˛ii care prime∫te.
(6) Paragrafele (3) ∫i (4) pot face obiectul unor
Ón˛elegeri speciale.

cu legisla˛ia ∫i cu reglement„rile na˛ionale privind protec˛ia
informa˛iilor clasificate ale p„r˛ilor.
(2) Fiecare parte acord„ informa˛iilor clasificate primite
de la cealalt„ parte cel pu˛in acela∫i nivel de protec˛ie ca
∫i cel asigurat propriilor informa˛ii clasificate la nivel
echivalent.
(3) Informa˛iile ∫i materialele clasificate vor fi transmise
numai prin canale oficiale Óntre autorit„˛ile competente ale
p„r˛ilor.
(4) Orice informa˛ii sau materiale clasificate primite Ón
baza prevederilor prezentului acord nu pot fi transmise sau
dezv„luite unor ter˛i f„r„ aprobarea scris„ prealabil„ a p„r˛ii
emitente.
(5) Responsabilit„˛ile p„r˛ilor pentru folosirea informa˛iilor
clasificate ∫i prevenirea dezv„luirii acestora vor continua ∫i
dup„ Óncheierea prezentului acord.
ARTICOLUL 13
Obliga˛iile p„r˛ilor ce rezult„ din alte acorduri interna˛ionale

Prezentul acord nu afecteaz„ obliga˛iile p„r˛ilor care
rezult„ din alte acorduri interna˛ionale, iar scopul s„u nu
contravine intereselor, securit„˛ii ∫i integrit„˛ii teritoriale ale
altor state.
ARTICOLUL 14
Prevederi legale

(1) Autorit„˛ile p„r˛ii care trimite au dreptul s„ Ó∫i
exercite jurisdic˛ia asupra propriului personal care de˛ine
cet„˛enia statului p„r˛ii care trimite, Ón ceea ce prive∫te
ilegalit„˛ile const‚nd Ón ac˛iuni sau inac˛iuni comise pe
teritoriul p„r˛ii care prime∫te.
(2) Totu∫i, personalul p„r˛ii care trimite va respecta
legile ∫i regulamentele na˛iunii gazd„ at‚t timp c‚t se afl„
pe teritoriul statului acesteia ∫i, prin urmare, este obiectul
legilor na˛iunii gazd„, Ón ceea ce prive∫te delictele mai
pu˛in grave.
(3) Compensa˛ia civil„ pentru daune sau prejudicii
aduse patrimoniului suferite de partea care prime∫te,
cauzate de acte sau inac˛iuni ale membrilor personalului
p„r˛ii care trimite, va fi solu˛ionat„ prin consult„ri Óntre
autorit„˛ile competente ale p„r˛ilor.

ARTICOLUL 11

ARTICOLUL 15

Aspecte financiare

Solu˛ionarea divergen˛elor

(1) Finan˛area cooper„rii se face pe baz„ de
reciprocitate, Ón limitele prezentului acord.
(2) Partea care prime∫te suport„ cheltuielile de hran„,
cazare, asisten˛„ medical„ ∫i stomatologic„ de urgen˛„,
activit„˛i culturale ∫i transport intern pe teritoriul statului
propriu, pentru activit„˛ile desf„∫urate Ón conformitate cu
prevederile prezentului acord.
(3) Partea care trimite pl„te∫te salariile propriului
personal ∫i suport„ cheltuielile de transport interna˛ional.
(4) Alte modalit„˛i de suportare a cheltuielilor pot fi
stabilite de c„tre autorit„˛ile responsabile, stipulate la art. 1
alin. (2).

Eventualele divergen˛e ce ar putea rezulta din
interpretarea ∫i aplicarea prevederilor prezentului acord vor
fi solu˛ionate de p„r˛i f„r„ a fi supuse unui ter˛.

ARTICOLUL 12
Protec˛ia informa˛iilor clasificate

(1) P„r˛ile se angajeaz„ s„ foloseasc„, s„ m‚nuiasc„ ∫i
s„ protejeze orice informa˛ii sau materiale clasificate la
care au acces Ón cadrul prezentului acord, Ón conformitate

ARTICOLUL 16
Prevederi finale

(1) Prezentul acord va intra Ón vigoare la data primirii
ultimei notific„ri prin care p„r˛ile se Ón∫tiin˛eaz„ reciproc,
prin canale diplomatice, despre Óndeplinirea procedurilor
legale interne necesare intr„rii sale Ón vigoare.
(2) Prezentul acord se Óncheie pe o perioad„ de 5 ani
∫i va fi prelungit Ón mod automat pe noi perioade de c‚te
5 ani, dac„ nici una dintre p„r˛i nu va Ón∫tiin˛a Ón scris
cealalt„ parte despre inten˛ia sa de a-l denun˛a.
Denun˛area va avea efect la 6 luni dup„ primirea unei
astfel de notific„ri. Œn cazul denun˛„rii, prevederile relevante
ale prezentului acord vor r„m‚ne Ón vigoare p‚n„ la data
c‚nd toate activit„˛ile Ón curs vor fi terminate sau toate
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problemele ce reies din activit„˛ile Óndeplinite conform
prezentului acord vor fi rezolvate.
(3) Prezentul acord poate fi amendat oric‚nd, prin
acordul scris al p„r˛ilor. Amendamentele vor intra Ón
vigoare conform alin. (1).

Semnat la Bucure∫ti la 8 decembrie 2004, Ón dou„
exemplare originale, fiecare Ón limbile rom‚n„, arab„ ∫i
englez„, toate textele fiind egal autentice. Œn cazul unor
diferen˛e de interpretare, textul Ón limba englez„ va prevala.

Pentru Guvernul Rom‚niei,
general Eugen B„d„lan,
∫eful Statului Major General

Pentru Guvernul Regatului Ha∫emit al Iordaniei,
Khalid Jamil Al-Sarayreh,
∫eful Statului Major General al For˛elor Armate Iordaniene

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului
dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Regatului Ha∫emit
al Iordaniei privind cooperarea Ón domeniul militar,
semnat la Bucure∫ti la 8 decembrie 2004
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 ratificarea Acordului dintre
Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Regatului Ha∫emit al Iordaniei privind
cooperarea Ón domeniul militar, semnat la Bucure∫ti la 8 decembrie 2004, ∫i
se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 21 iunie 2005.
Nr. 531.

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea art. 21 alin. (2) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Alineatul (2) al articolului 21 din Legea
nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 586 din 30 iunie 2004, se
modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:

î(2) Certificatul de cazier judiciar se elibereaz„
persoanelor fizice Ón cel mult 10 zile de la data solicit„rii,
Ón cazurile prev„zute la alin. (3), sau Ón cel mult 30 de zile
de la data solicit„rii, Ón cazurile prev„zute la alin. (5), ∫i
este valabil 6 luni de la data primirii.“

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, 23 iunie 2005.
Nr. 202.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 21 alin. (2)
din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
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 modificarea art. 21 alin. (2)
din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar ∫i se dispune publicarea
acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 21 iunie 2005.
Nr. 534.

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea art. 6 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 925/2003
privind reorganizarea Consiliului Guvernamental pentru Monitorizarea Reformei Administra˛iei Publice
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Articolul 6 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 925/2003
privind reorganizarea Consiliului Guvernamental pentru
Monitorizarea Reformei Administra˛iei Publice, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 599 din
22 august 2003, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum
urmeaz„:
1. Alineatele (1), (3), (4) ∫i (6) vor avea urm„torul cuprins:
îArt. 6. — (1) La nivelul fiec„rui minister se
reorganizeaz„, prin ordin al ministrului, grupul de
modernizare a administra˛iei publice, format din minimum
5 membri — reprezentan˛i ai ministerului de resort, ai
mediului academic, ai mediului de afaceri ∫i ai societ„˛ii
civile.
............................................................................................
(3) La nivelul fiec„rui jude˛ ∫i al municipiului Bucure∫ti
se reorganizeaz„, prin ordin al prefectului, grupul jude˛ean
de modernizare a administra˛iei publice, format din
minimum 5 membri — reprezentan˛i ai prefecturii, ai
consiliului jude˛ean ∫i, respectiv, ai Consiliului General al
Municipiului Bucure∫ti, ai serviciilor publice deconcentrate
ale ministerelor Ón teritoriu, ai mediului academic, ai
mediului de afaceri ∫i ai societ„˛ii civile.
(4) Coordonarea grupului de modernizare constituit la
nivel jude˛ean ∫i al municipiului Bucure∫ti este asigurat„ de
prefect, iar conducerea operativ„ este asigurat„ de
secretarul general al prefecturii ∫i de secretarul general al

jude˛ului sau al municipiului Bucure∫ti, dup„ caz, care sunt
membri ai grupului.
............................................................................................
(6) Grupurile de modernizare de la nivel ministerial,
jude˛ean, respectiv al municipiului Bucure∫ti, formeaz„
re˛eaua na˛ional„ de modernizare a administra˛iei publice.“
2. Dup„ alineatul (3) se introduc dou„ alineate noi,
alineatele (31) ∫i (32), cu urm„torul cuprins:
î(3 1) Numirea reprezentan˛ilor mediului academic, ai
mediului de afaceri ∫i ai societ„˛ii civile Ón cadrul grupurilor
de modernizare a administra˛iei publice de la nivel
ministerial, jude˛ean ∫i al municipiului Bucure∫ti se va face
Ón baza propunerilor institu˛iilor sau organiza˛iilor din care
ace∫tia fac parte, la solicitarea prefectului sau a ministrului.
(3 2 ) Reprezentan˛ii mediului de afaceri Ón cadrul
grupurilor ministeriale de modernizare a administra˛iei
publice sunt numi˛i la propunerea organiza˛iilor patronale
reprezentative la nivel na˛ional ∫i care sunt recunoscute pe
plan interna˛ional, ca urmare a solicit„rii fiec„rui ministru.“
Art. II. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri,
denumirile îgrupuri de monitorizare a reformei administra˛iei
publice“ ∫i îre˛ea na˛ional„ pentru monitorizarea reformei
administra˛iei publice“ se modific„ ∫i se Ónlocuiesc, Ón
cuprinsul tuturor actelor normative, cu denumirile îgrupuri
de modernizare a administra˛iei publice“ ∫i îre˛ea na˛ional„
de modernizare a administra˛iei publice“.
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Art. III. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 925/2003 privind
reorganizarea Consiliului Guvernamental pentru Monitorizarea
Reformei Administra˛iei Publice, cu modific„rile ∫i

complet„rile aduse prin prezenta hot„r‚re, se va republica
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, d‚ndu-se textelor
o nou„ numerotare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
p. Ministrul integr„rii europene,
Adrian Cioc„nea,
secretar de stat
Bucure∫ti, 9 iunie 2005.
Nr. 544.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unei p„r˛i dintr-un imobil, proprietate public„ a statului,
din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón administrarea Ministerului Justi˛iei
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unei p„r˛i dintr-un
imobil (Pavilionul A din cadrul Caz„rmii nr. 1.844),
proprietate public„ a statului, situat Ón comuna Giroc,
jude˛ul Timi∫, av‚nd datele de identificare prev„zute Ón
anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, din
administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón
administrarea Ministerului Justi˛iei.

Art. 2. — Titularul dreptului de administrare va folosi
partea din imobil ∫i va putea dispune de dreptul de
administrare Ón scopul realiz„rii activit„˛ilor specifice
sistemului justi˛iei.
Art. 3. — Predarea-preluarea p„r˛ii din imobil transmise
potrivit art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre
p„r˛ile interesate, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii
Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul justi˛iei,
Maria Cristina Manda,
secretar de stat
p. Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Ion Mircea Pl‚ngu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 15 iunie 2005.
Nr. 568.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a p„r˛ii din imobilul, proprietate public„ a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Ón administrarea Ministerului Justi˛iei
Locul
unde
este situat
imobilul

Comuna Giroc,
jude˛ul Timi∫

Persoana juridic„
de la care
se transmite
imobilul

Statul rom‚n,
din administrarea
Ministerului Ap„r„rii
Na˛ionale

Persoana juridic„
la care
se transmite
imobilul

Statul rom‚n,
Ón administrarea
Ministerului Justi˛iei

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Codul de clasificare din
inventarul bunurilor aflate Ón
administrarea Ministerului
Ap„r„rii Na˛ionale, care
alc„tuiesc domeniul public
al statului

Pavilionul A:
Cazarma nr. 1.844 —
— suprafa˛a construit„ = 507 m2
Pavilionul A
— suprafa˛a desf„∫urat„ = 1.521 m2
— suprafa˛a terenului = 4.249 m2
— suprafa˛a total„ a terenului
cu construc˛ii = 4.756 m2
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL EDUCAﬁIEI ™I CERCET√RII

ORDIN
privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 pentru anul 2005
Œn temeiul art. 9 alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui
ajutor financiar Ón vederea stimul„rii achizi˛ion„rii de calculatoare, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.294/2004, cu
modific„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Educa˛iei ∫i Cercet„rii,
ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii emite prezentul ordin.
Art. 1. — (1) Se aprob„ lista nominal„ a beneficiarilor
Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar
Ón vederea stimul„rii achizi˛ion„rii de calculatoare pentru
anul 2005, cuprinz‚nd 25.001 beneficiari, potrivit anexei*)
care face parte integrant„ din prezentul ordin.
(2) Venitul maxim brut lunar pe membru de familie
pentru care se acord„ ajutorul financiar este de 406.250 lei.
(3) Potrivit prevederilor art. 4 din Normele metodologice
pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui
ajutor financiar Ón vederea stimul„rii achizi˛ion„rii de
calculatoare, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.294/2004, cu modific„rile ulterioare, Ón stabilirea

venitului maxim brut s-au exceptat veniturile realizate din
aloca˛iile de stat, aloca˛iile suplimentare pentru familiile cu
mul˛i copii, bursele de studii ∫i bursele sociale.
Art. 2. — Prezentul ordin Ómpreun„ cu anexa men˛ionat„
la art. 1 alin. (1) ∫i venitul maxim brut lunar pe membru
de familie pentru care se acord„ ajutorul financiar se
public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Art. 3. — Direc˛ia informatizare, statistic„ ∫i personal,
Direc˛ia administrativ ∫i achizi˛ii, Direc˛ia general„
Ónv„˛„m‚nt preuniversitar, Direc˛ia general„ Ónv„˛„m‚nt
superior ∫i Direc˛ia general„ buget-finan˛e, patrimoniu ∫i
investi˛ii vor duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mircea Miclea
Bucure∫ti, 1 iunie 2005.
Nr. 4.234.
*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 567 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.

EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAﬁILOR
Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti,
IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 567/1.VII.2005 con˛ine 8 pagini.

Pre˛ul: 5.500 lei vechi/0,55 lei noi

&JUYDGY|032927]
ISSN 1453—4495

