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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea amendamentului convenit Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Banca Interna˛ional„
pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, semnat la Zagreb la 18 noiembrie 2004 ∫i, respectiv,
la Bucure∫ti la 15 decembrie 2004, ∫i pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului
nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„
pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general ∫i publicit„˛ii imobiliare,
Ón sum„ de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. I. — Se aprob„ amendamentul convenit Óntre
Guvernul Rom‚niei ∫i Banca Interna˛ional„ pentru
Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, semnat la Zagreb la
18 noiembrie 2004 ∫i, respectiv, la Bucure∫ti la 15 decembrie
2004, la Acordul de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca
Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare privind
Proiectul cadastrului general ∫i publicit„˛ii imobiliare, Ón
sum„ de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington
la 23 ianuarie 1998 ∫i ratificat prin Ordonan˛a Guvernului
nr. 21/1998, aprobat„ prin Legea nr. 132/1998.
Art. II. — (1) Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a
prezentei legi, Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor, prin
Agen˛ia Na˛ional„ de Cadastru ∫i Publicitate Imobiliar„, va
de˛ine Óntreaga autoritate ∫i responsabilitate Ón realizarea
Proiectului ∫i utilizarea sumelor din Ómprumut. Acestea Ói
vor fi transferate de c„tre Ministerul Finan˛elor Publice prin
intermediul unui acord de Ómprumut subsidiar. La r‚ndul
s„u, Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor va Óncheia cu
Agen˛ia Na˛ional„ de Cadastru ∫i Publicitate Imobiliar„ o
conven˛ie prin care se vor reglementa condi˛iile de derulare
a Ómprumutului prin intermediul acesteia din urm„.
(2) La momentul intr„rii Ón vigoare a acordului de
Ómprumut subsidiar prev„zut la alin. (1), acordurile
subsidiare de Ómprumut Óncheiate Óntre Ministerul Finan˛elor
Publice ∫i Oficiul Na˛ional de Cadastru, Geodezie ∫i
Cartografie ∫i, respectiv, Ministerul Justi˛iei Ó∫i Ónceteaz„
valabilitatea, cu excep˛ia obliga˛iilor referitoare la raport„ri,
d„ri de seam„ ∫i alte obliga˛ii ce se refer„ la perioada Ón
care implementarea Proiectului a fost realizat„ de c„tre
cele dou„ institu˛ii publice, respectiv 1998—2004.
(3) Toate bunurile ∫i lucr„rile achizi˛ionate sau Ón curs
de achizi˛ionare, precum ∫i serviciile de care a beneficiat
sau beneficiaz„ Ón prezent Ministerul Justi˛iei (Ón cadrul
unor contracte Óncheiate de c„tre Ministerul Justi˛iei prin
intermediul Unit„˛ii de Coordonare a Proiectului, Grupului
de Coordonare a C„r˛ii Funciare sau Unit„˛ii de
Management al Proiectului/Ministerul Justi˛iei) Ón procesul
de derulare a Proiectului vor fi preluate de c„tre Ministerul
Administra˛iei ∫i Internelor de la Ministerul Justi˛iei, pe baz„
de protocol Óncheiat Ón termen de 10 zile de la intrarea Ón
vigoare a prezentei legi.
Art. III. — Ordonan˛a Guvernului nr. 21/1998 pentru
ratificarea Acordului de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca
Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare privind
Proiectul cadastrului general ∫i publicit„˛ii imobiliare, Ón

sum„ de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington
la 23 ianuarie 1998, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 42 din 30 ianuarie 1998, aprobat„
prin Legea nr. 132/1998, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se modific„ ∫i completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Dup„ articolul 3 se introduce un articol nou,
articolul 31, cu urm„torul cuprins:
îArt. 3 1 . — (1) Contribu˛ia Rom‚niei la finan˛area
Proiectului prev„zut la art. 1, Óncep‚nd cu anul 2005, se va
asigura, Ón limita echivalentului Ón lei a 8.133.721,22 dolari
S.U.A., de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor.
(2) Sumele prev„zute Ón bugetul Ministerului Justi˛iei pe
anul 2005, reprezent‚nd contribu˛ia Rom‚niei la finan˛area
Proiectului, se transfer„ Ón bugetul Ministerului Administra˛iei
∫i Internelor cu aceea∫i destina˛ie.“
2. Dup„ articolul 4 se introduce un articol nou,
articolul 41, cu urm„torul cuprins:
îArt. 41. — (1) Plata serviciului datoriei publice aferent
Ómprumutului, respectiv rambursarea acestuia, achitarea
dob‚nzilor, comisioanelor ∫i a altor costuri aferente
Ómprumutului, va fi asigurat„, Óncep‚nd cu anul 2005, de
c„tre Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor.
(2) Sumele prev„zute Ón bugetul Ministerului Justi˛iei pe
anul 2005 pentru plata serviciului datoriei publice aferent
Ómprumutului, respectiv rambursarea acestuia, achitarea
dob‚nzilor, comisioanelor ∫i a altor costuri aferente
Ómprumutului, se transfer„ Ón bugetul Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor cu aceea∫i destina˛ie.“
3. Articolul 5 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 5. — (1) Se autorizeaz„ Guvernul Rom‚niei ca,
prin Ministerul Finan˛elor Publice, de comun acord cu
Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, s„
introduc„ pe parcursul utiliz„rii Ómprumutului, Ón raport cu
condi˛iile concrete de derulare a acordului, amendamente la
con˛inutul acestuia, care privesc realoc„ri de fonduri,
modific„ri Ón structura pe componente, precum ∫i alte
modific„ri care nu sunt de natur„ s„ majoreze obliga˛iile
financiare ale Rom‚niei fa˛„ de Banca Interna˛ional„ pentru
Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare sau s„ determine noi
condi˛ion„ri economice fa˛„ de cele convenite ini˛ial Óntre
p„r˛i.
(2) Amendamentele la acord convenite cu Banca
Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, potrivit
alin. (1), se vor aproba prin hot„r‚re a Guvernului.“
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Art. IV. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
s„ introduc„ modific„rile ce decurg din aplicarea
prevederilor prezentei legi Ón volumul ∫i Ón structura

3

bugetului Ministerului Justi˛iei ∫i Ministerului Administra˛iei
∫i Internelor, la propunerea ordonatorilor principali de
credite.

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. 190.

*) Amendamentul la Acordul de Ómprumut este reprodus Ón facsimil.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea amendamentului
convenit Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Banca Interna˛ional„
pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, semnat la Zagreb
la 18 noiembrie 2004 ∫i, respectiv, la Bucure∫ti
la 15 decembrie 2004, ∫i pentru modificarea ∫i completarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea
Acordului de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca
Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare
privind Proiectul cadastrului general ∫i publicit„˛ii
imobiliare, Ón sum„ de 25,5 milioane dolari S.U.A.,
semnat la Washington la 23 ianuarie 1998
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 aprobarea amendamentului
convenit Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Banca Interna˛ional„ pentru
Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, semnat la Zagreb la 18 noiembrie 2004 ∫i,
respectiv, la Bucure∫ti la 15 decembrie 2004, ∫i pentru modificarea ∫i
completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului
de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i
Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general ∫i publicit„˛ii imobiliare, Ón
sum„ de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie
1998, ∫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. 522.
´

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 63
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
magistra˛ilor, precum ∫i ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185
din 25 mai 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Popescu Eliza, judec„tor la Tribunalul
Vrancea, se elibereaz„ din func˛ia de magistrat ca urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 28 iunie 2005.
Nr. 547.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 63
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
magistra˛ilor, precum ∫i ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185
din 25 mai 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Oprean Teodor, procuror inspector la Parchetul
de pe l‚ng„ Tribunalul Sibiu, se elibereaz„ din func˛ia de magistrat ca
urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 28 iunie 2005.
Nr. 548.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 63
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
magistra˛ilor, precum ∫i ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185
din 25 mai 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Jipa Teodor Virgiliu, procuror la Parchetul de
pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, se elibereaz„ din func˛ia de
magistrat ca urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 28 iunie 2005.
Nr. 549.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 63
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
magistra˛ilor, precum ∫i ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185
din 25 mai 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Badea Gloria, procuror ∫ef adjunct al Sec˛iei
judiciare civile a Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie,
se elibereaz„ din func˛ia de magistrat ca urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 28 iunie 2005.
Nr. 550.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 63
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
magistra˛ilor, precum ∫i ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185
din 25 mai 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul B„rbulescu Aurel-Constantin, procuror inspector
la Parchetul de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, se elibereaz„
din func˛ia de magistrat ca urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 28 iunie 2005.
Nr. 551.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 63
alin. (1) lit. a) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
magistra˛ilor, precum ∫i ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185
din 25 mai 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Grigore Diana, judec„tor la Tribunalul
Bucure∫ti, se elibereaz„ din func˛ia de magistrat ca urmare a demisiei.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 28 iunie 2005.
Nr. 552.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 63
alin. (1) lit. a) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
magistra˛ilor, precum ∫i ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 168
din 18 mai 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Ungureanu Vasile Ioan D„nu˛, judec„tor la
Tribunalul Arad, se elibereaz„ din func˛ia de magistrat ca urmare a
demisiei.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 28 iunie 2005.
Nr. 553.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 63
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
magistra˛ilor, precum ∫i ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 168
din 18 mai 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Huiduc Sanda Constan˛a, judec„tor la Œnalta
Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie, se elibereaz„ din func˛ia de magistrat ca
urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 28 iunie 2005.
Nr. 554.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 63
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
magistra˛ilor, precum ∫i ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 168
din 18 mai 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Constantinescu Iulian, judec„tor la Curtea de
Apel Craiova, se elibereaz„ din func˛ia de magistrat ca urmare a
pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 28 iunie 2005.
Nr. 555.

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

14

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 574/4.VII.2005
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 63
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
magistra˛ilor, precum ∫i ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 168
din 18 mai 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Bodea Ligia Rodica, pre∫edintele Tribunalului
Comercial Cluj, se elibereaz„ din func˛ia de magistrat ca urmare a
pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 28 iunie 2005.
Nr. 556.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 63
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
magistra˛ilor, precum ∫i ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 168
din 18 mai 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Mora Ioan, judec„tor la Curtea de Apel Cluj,
se elibereaz„ din func˛ia de magistrat ca urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 28 iunie 2005.
Nr. 557.
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ORDONANﬁE ™I HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate
Agen˛iei Domeniilor Statului de c„tre partenerii contractuali
Œn vederea acceler„rii recuper„rii crean˛elor datorate Agen˛iei Domeniilor Statului de c„tre partenerii contractuali,
av‚nd Ón vedere valoarea semnificativ„ a debitelor Ónregistrate pe baza contractelor Óncheiate, dificult„˛ile generate de
lipsa unei proceduri speciale care s„ duc„ la recuperarea cu celeritate a sumelor de bani datorate acestei agen˛ii, faptul
c„ aceste sume se fac venit la bugetul de stat, precum ∫i faptul c„ Ónt‚rzierea recuper„rii respectivelor crean˛e afecteaz„
Ón mod negativ bugetul de stat,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. 1. — (1) Dispozi˛iile Ordonan˛ei Guvernului
nr. 25/2002 privind unele m„suri de urm„rire a execut„rii

ulterioare, se aplic„ ∫i Agen˛iei Domeniilor Statului Ón
calitate de institu˛ie implicat„ Ón procesul de privatizare.

obliga˛iilor asumate prin contractele de privatizare a

Art. 2. — Contractele de v‚nzare-cump„rare de ac˛iuni

societ„˛ilor comerciale, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri

Óncheiate de Agen˛ia Domeniilor Statului constituie titluri

prin Legea nr. 506/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile

executorii.

ulterioare, se aplic„ ∫i Agen˛iei Domeniilor Statului Ón
calitate de institu˛ie implicat„ Ón procesul de privatizare.

Art. 3. — Procedurile cuprinse Ón dispozi˛iile legale
men˛ionate la art. 1 alin. (2) se aplic„ ∫i Ón cazul

(2) Dispozi˛iile cap. VIII, IX ∫i X din Ordonan˛a de

contractelor Óncheiate de Agen˛ia Domeniilor Statului cu

urgen˛„ a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor

partenerii contractuali, av‚nd ca obiect orice form„ de

active bancare, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile

exploatare eficient„ a terenurilor cu destina˛ie agricol„.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 29 iunie 2005.
Nr. 64.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind organizarea Ón Rom‚nia a ceremoniei de predare-primire a pre∫edin˛iei Comitetului
de Coordonare a Procesului Reuniunilor Mini∫trilor Ap„r„rii din Sud-Estul Europei (SEDM-CC)
∫i Comitetului Director Politico-Militar (PMSC) al For˛ei Multina˛ionale de Pace din Sud-Estul
Europei (MPFSEE) ∫i de schimbare a comenzii Brig„zii din Sud-Estul Europei (SEEBRIG)
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 4 alin. (5) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorit„˛ile administra˛iei publice ∫i institu˛iile publice,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 247/2002, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ organizarea Ón Rom‚nia, Ón luna
iulie 2005, a ceremoniei de predare-primire a pre∫edin˛iei

Comitetului de Coordonare a Procesului Reuniunilor
Mini∫trilor Ap„r„rii din Sud-Estul Europei (SEDM-CC) ∫i
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Comitetului Director Politico-Militar (PMSC) al For˛ei

prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 552/1991, cu modific„rile
ulterioare.

Multina˛ionale de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE) ∫i

(2) Cheltuielile aferente ceremoniei prev„zute la art. 1
se suport„ din bugetul aprobat Ministerului Ap„r„rii
Na˛ionale pe anul 2005.

de schimbare a comenzii Brig„zii din Sud-Estul Europei
(SEEBRIG).
Art. 2. — (1) Œn scopul particip„rii la ceremonia

(3) Cheltuielile de protocol necesare organiz„rii ∫i
desf„∫ur„rii conferin˛ei prev„zute la art. 1 se stabilesc prin
normative proprii, potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autorit„˛ile administra˛iei publice ∫i
institu˛iile publice, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 247/2002, cu modific„rile ulterioare.

prev„zut„ la art. 1, se aprob„ invitarea Ón ˛ar„ a unui
num„r de 180 de personalit„˛i str„ine, prin derogare de la
prevederile cap. II pct. 2 din Normele privind organizarea
Ón ˛ar„ a ac˛iunilor de protocol ∫i a unor manifest„ri cu
caracter cultural-∫tiin˛ific, precum ∫i cheltuielile ce se pot
efectua Ón acest scop de c„tre institu˛iile publice, aprobate

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Teodor Atanasiu
Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 23 iunie 2005.
Nr. 607.
´
RECTIFIC√RI
Œn Decizia Plenului Oficiului Na˛ional de Prevenire ∫i Combatere a Sp„l„rii Banilor nr. 276/2005 privind
forma ∫i con˛inutul Raportului de tranzac˛ii suspecte, Raportului privind opera˛iunile cu sume Ón numerar, Ón lei
sau Ón valut„, a c„ror limit„ minim„ reprezint„ echivalentul Ón lei a 10.000 euro, indiferent dac„ tranzac˛ia se
realizeaz„ prin una sau mai multe opera˛iuni legate Óntre ele, ∫i ale Raportului pentru transferurile externe Ón
∫i din conturi, pentru sume a c„ror limit„ minim„ este echivalentul Ón lei a 10.000 euro, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 558 din 29 iunie 2005, se face urm„toarea rectificare (care apar˛ine
Redac˛iei îMonitorul Oficial“, Partea I):
— la art. 3, Ón loc de: î... se va face de c„tre Oficiul Na˛ional de Prevenire ∫i Combatere a Sp„l„rii
Banilor, ...“ se va citi: î... se va face c„tre Oficiul Na˛ional de Prevenire ∫i Combatere a Sp„l„rii Banilor, ...“.
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