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ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ
privind dreptul studenților înmatriculați la formele de învățământ la distanță
sau cu frecvență redusă de a continua studiile la programe de studii de licență
autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VII.3 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanțe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.
Art. 1. — (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe,
Universitatea „Spiru Haret” din București, înființată prin Legea
nr. 443/2002, încetează școlarizarea pentru toate specializările/
programele de studii/autorizate provizoriu/acreditate la forma de
învățământ la distanță.
(2) Universitatea „Spiru Haret” din București demarează, în
primul semestru al anului universitar 2009—2010, procedurile
necesare pentru asigurarea unei conduceri cu rector confirmat
prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării, potrivit
legii.
(3) Instituția de învățământ superior prevăzută la alin. (1) este
monitorizată special, începând cu data intrării în vigoare a
prezentei ordonanțe, pe o perioadă de 3 ani, cu scopul de a se
asigura respectarea standardelor legale de calitate specifice,
conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului
educației, cercetării și inovării, care se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
(4) Pe perioada monitorizării prevăzute la alin. (3),
Universitatea „Spiru Haret” din București organizează
examenele de licență potrivit unei metodologii aprobate prin
ordin al ministrului educației, cercetării și inovării.

Art. 2. — Absolvenții Universității „Spiru Haret” din București
la specializarea de Drept, cu o durată de 3 ani și cu 180 de
credite, au dreptul de a-și completa studiile la 4 ani și cu 240 de
credite la specializări/programe de licență de drept acreditate.
Art. 3. – (1) Studenții ciclului universitar de licență
înmatriculați în anul I în perioada 2005—2008 la
specializări/programe de studii organizate la forma de
învățământ la distanță au dreptul de a-și continua studiile la
specializări/programe de studii autorizate să funcționeze
provizoriu sau acreditate potrivit unei metodologii aprobate prin
ordin al ministrului educației, cercetării și inovării, care se publică
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) De dreptul prevăzut la alin. (1) beneficiază și studenții
ciclului universitar de licență înmatriculați în anul I în perioada
2005—2008 la specializări/programe de studii organizate la
forma de învățământ cu frecvență redusă.
Art. 4. — Ministerul Educației, Cercetării și Inovării va
recunoaște diploma obținută de absolvenții prevăzuți la art. 3,
care susțin și promovează examenul de licență în condițiile
prezentei ordonanțe.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul educației, cercetării și inovării,
Ecaterina Andronescu
București, 12 august 2009.
Nr. 10.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind desființarea Bazei Sportive „Stadion Municipal” din municipiul Sighișoara, județul Mureș
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 79 alin. (1) din Legea nr. 69/2000 privind educația fizică
și sportul, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se aprobă desființarea Bazei Sportive
„Stadion Municipal”, situată în municipiul Sighișoara, județul Mureș,

compusă din teren și construcții, având datele de identificare
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul administrației și internelor,
Dan Nica
Ministrul tineretului și sportului,
Sorina Luminița Plăcintă
București, 22 iulie 2009.
Nr. 864.
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ANEXĂ

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

ale imobilului ce urmează să fie desființat
Denumirea și locul
unde este situat
imobilul

Persoana juridică
căreia îi aparține
imobilul

Baza Sportivă „Stadion Municipal”,
municipiul Sighișoara,
județul Mureș, str. M. Viteazu

Municipiul Sighișoara

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Teren în suprafață de 31.920 m2
Construcții — suprafață construită = 664 m2,
din care:
— C1 — Cabină bilete — suprafață construită = 12 m2
— C2 — Vestiar corp II — suprafață construită = 83 m2
— C3 — Vestiar corp I — suprafață construită = 189 m2
— C4 — Casă de locuit — suprafață construită = 70 m2
— C5 — Tribună — suprafață construită = 310 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții
„Dezafectarea reactorului nuclear VVR-S, repatrierea combustibilului nuclear uzat EK-10
și modernizarea instalațiilor Stației de Tratare a Deșeurilor Radioactive” din cadrul Institutului Național
de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” — IFIN—HH
În temeiul prevederilor art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările ulterioare, al Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și
controlul activităților nucleare, republicată, al Legii nr. 26/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2006 pentru
modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor
radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, al Ordonanței Guvernului nr. 7/2003 privind promovarea, dezvoltarea și monitorizarea
activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art. 49 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002
privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările
și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiții „Dezafectarea reactorului nuclear
VVR-S, repatrierea combustibilului nuclear uzat EK-10 și
modernizarea instalațiilor Stației de Tratare a Deșeurilor
Radioactive” din cadrul Institutului Național de CercetareDezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” —

IFIN—HH, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. — Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1
se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației,
Cercetării și Inovării, în limita sumelor aprobate anual cu această
destinație, conform programelor de investiții publice aprobate
potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul educației, cercetării și inovării,
Ecaterina Andronescu
Ministrul mediului,
Nicolae Nemirschi
Ministrul economiei,
Adriean Videanu
Ministrul dezvoltării regionale și locuinței,
Vasile Blaga
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 5 august 2009.
Nr. 898.
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ANEXĂ

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Dezafectarea reactorului
nuclear VVR-S, repatrierea combustibilului nuclear uzat EK-10 și modernizarea instalațiilor Stației de Tratare
a Deșeurilor Radioactive”
Titular: Ministerul Educației, Cercetării și Inovării
Beneficiar: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” — IFIN—HH
Amplasament: orașul Măgurele, Str. Reactorului nr. 30, județul Ilfov
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

— Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA
(în prețuri luna martie 2009; 1 euro = 4,2392 lei)
din care:
— construcții + montaj (C+M)
— Eșalonarea investiției
INV
— Anul I
C+M
INV
— Anul II
C+M
INV
— Anul III
C+M
INV
— Anul IV
C+M
INV
— Anul V
C+M
INV
— Anul VI
C+M
INV
— Anul VII
C+M
INV
— Anul VIII
C+M
INV
— Anul IX
C+M
INV
— Anul X
C+M
INV
— Anul XI
C+M

mii lei

192.394*)

mii lei

55.791

mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei

13.000
1.600
21.500
7.900
45.500
6.800
43.100
3.200
5.900
2.500
3.500
2.500
10.300
7.300
10.400
6.300
10.300
6.100
10.300
6.000
18.594
5.591

— Capacități:
• suprafața de teren eliberat de sub regimul de autorizare:

m2

7.500

• suprafața totală desfășurată de clădiri eliberate de sub regimul de autorizare:

m2

6.239

m2

2.497

tone

816

— eliberate nerestrictiv:

tone

660

— deșeuri radioactive:

tone

156

luni

132

din care:
— suprafețe construite:
• cantitatea totală de materiale rezultate din dezafectare:
din care:

— Durata de realizare:

Factori de risc
În cadrul procesului de dezafectare se vor lua în considerare următorii factori de risc:
• risc seismic: obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006;
• risc radiologic și nuclear: expunerea la radiații a populației, personalului, mediului și proprietății;
• risc industrial: creșterea exigențelor standardelor de securitate industrială.
Finanțarea investiției
Finanțarea obiectivului de investiții se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, în limita
sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui ajutor
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea
bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1) lit. h) și alin. (2) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2001
pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, cu modificările și completările
ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Se aprobă acordarea unui ajutor în sumă de
183.000 euro pentru efectuarea tratamentului medical în
străinătate pacientei Bălaj Georgeta, în vârstă de 51 de ani, din
Miercurea-Ciuc, str. Mihai Eminescu nr. 1, et. 7, ap. 21, județul
Harghita.
(2) Suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul de stat
după cum urmează:
— Ministerul Sănătății va aloca suma de 91.500 euro;
— Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale va aloca
suma de 91.500 euro.
(3) Ajutorul se acordă în lei și se suportă atât din bugetul
Ministerului Sănătății, prin Direcția de Sănătate Publică a
Județului Harghita, cât și din bugetul Ministerului Muncii, Familiei
și Protecției Sociale, prin Direcția de Muncă și Protecție Socială

a Județului Harghita, la cursul de schimb valutar al Băncii
Naționale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării
deschiderii de credite bugetare.
(4) Suma aprobată din bugetul Ministerului Muncii, Familiei și
Protecției Sociale pentru efectuarea tratamentului medical în
străinătate va fi transferată de către Direcția de Muncă și
Protecție Socială a Județului Harghita către Direcția de Sănătate
Publică a Județului Harghita, la solicitarea acesteia.
Art. 2. — Fundamentarea sumei solicitate și justificarea celei
utilizate pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate
revin Ministerului Sănătății, prin Direcția de Sănătate Publică a
Județului Harghita, care va efectua plata și va certifica
documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de
servicii medicale din străinătate.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu
Ministrul sănătății,
Ion Bazac
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 19 august 2009.
Nr. 925.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui ajutor
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea
bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1) lit. h) și alin. (2) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2001
pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, cu modificările și completările
ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Se aprobă acordarea unui ajutor în sumă de
84.286 euro pentru efectuarea tratamentului medical în
străinătate pacientei Ciubotaru Ioana, în vârstă de 5 luni, din
satul Dumbrava, comuna Ciurea, județul Iași.
(2) Suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul de stat
după cum urmează:
— Ministerul Sănătății va aloca suma de 44.286 euro;

— Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale va aloca
suma de 40.000 euro.
(3) Ajutorul se acordă în lei și se suportă atât din bugetul
Ministerului Sănătății, prin Direcția de Sănătate Publică a
Județului Iași, cât și din bugetul Ministerului Muncii, Familiei și
Protecției Sociale, prin Direcția de Muncă și Protecție Socială a
Județului Iași, la cursul de schimb valutar al Băncii Naționale a
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României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii
de credite bugetare.
(4) Suma aprobată din bugetul Ministerului Muncii, Familiei și
Protecției Sociale pentru efectuarea tratamentului medical în
străinătate va fi transferată de către Direcția de Muncă și
Protecție Socială a Județului Iași către Direcția de Sănătate
Publică a Județului Iași, la solicitarea acesteia.

Art. 2. — Fundamentarea sumei solicitate și justificarea celei
utilizate pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate
revin Ministerului Sănătății, prin Direcția de Sănătate Publică a
Județului Iași, care va efectua plata și va certifica documentele
financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale
din străinătate.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu
Ministrul sănătății,
Ion Bazac
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 19 august 2009.
Nr. 926.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui ajutor
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea
bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1) lit. h) și alin. (2) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2001
pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, cu modificările și completările
ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Se aprobă acordarea unui ajutor în sumă de
93.500 euro pentru efectuarea tratamentului medical în
străinătate pacientei Ostafi Alexandra, în vârstă de 24 de ani,
din Botoșani, Str. Dreptății nr. 10, bl. T7, ap. 1, județul Botoșani.
(2) Suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul de stat
după cum urmează:
— Ministerul Sănătății va aloca suma de 60.500 euro;
— Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale va aloca
suma de 33.000 euro.
(3) Ajutorul se acordă în lei și se suportă atât din bugetul
Ministerului Sănătății, prin Direcția de Sănătate Publică a
Județului Botoșani, cât și din bugetul Ministerului Muncii,
Familiei și Protecției Sociale, prin Direcția de Muncă și Protecție
Socială a Județului Botoșani, la cursul de schimb valutar al

Băncii Naționale a României din ziua lucrătoare precedentă
efectuării deschiderii de credite bugetare.
(4) Suma aprobată din bugetul Ministerului Muncii, Familiei și
Protecției Sociale pentru efectuarea tratamentului medical în
străinătate va fi transferată de către Direcția de Muncă și
Protecție Socială a Județului Botoșani către Direcția de Sănătate
Publică a Județului Botoșani, la solicitarea acesteia.
Art. 2. — Fundamentarea sumei solicitate și justificarea celei
utilizate pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate
revin Ministerului Sănătății, prin Direcția de Sănătate Publică a
Județului Botoșani, care va efectua plata și va certifica
documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de
servicii medicale din străinătate.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu
Ministrul sănătății,
Ion Bazac
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 19 august 2009.
Nr. 927.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui ajutor
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea
bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1) lit. h) și alin. (2) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2001
pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, cu modificările și completările
ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Se aprobă acordarea unui ajutor în sumă de
80.000 euro pentru efectuarea tratamentului medical în
străinătate pacientei Linte Ionela Antuaneta, în vârstă de 29 de
ani, din municipiul București, str. Sfinții Voievozi nr. 41—45,
ap. 10, sectorul 1.
(2) Suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul de stat
după cum urmează:
— Ministerul Sănătății va aloca suma de 40.000 euro;
— Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale va aloca
suma de 40.000 euro.
(3) Ajutorul se acordă în lei și se suportă atât din bugetul
Ministerului Sănătății, prin Direcția de Sănătate Publică a
Municipiului București, cât și din bugetul Ministerului Muncii,
Familiei și Protecției Sociale, prin Direcția de Muncă și Protecție
Socială a Municipiului București, la cursul de schimb valutar al

Băncii Naționale a României din ziua lucrătoare precedentă
efectuării deschiderii de credite bugetare.
(4) Suma aprobată din bugetul Ministerului Muncii, Familiei și
Protecției Sociale pentru efectuarea tratamentului medical în
străinătate va fi transferată de către Direcția de Muncă și
Protecție Socială a Municipiului București către Direcția de
Sănătate Publică a Municipiului București, la solicitarea
acesteia.
Art. 2. — Fundamentarea sumei solicitate și justificarea celei
utilizate pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate
revin Ministerului Sănătății, prin Direcția de Sănătate Publică a
Municipiului București, care va efectua plata și va certifica
documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de
servicii medicale din străinătate.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu
Ministrul sănătății,
Ion Bazac
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 19 august 2009.
Nr. 928.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui ajutor
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea
bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1) lit. h) și alin. (2) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2001
pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, cu modificările și completările
ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Se aprobă acordarea unui ajutor în sumă de
85.000 euro pentru efectuarea tratamentului medical în
străinătate pacientei Frangulea Mădălina, în vârstă de 17 ani,
din municipiul București, str. Banu Manta nr. 16, bl. 27, ap. 140.
(2) Suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul de stat
după cum urmează:
— Ministerul Sănătății va aloca suma de 48.000 euro;
— Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale va aloca
suma de 37.000 euro.

(3) Ajutorul se acordă în lei și se suportă atât din bugetul
Ministerului Sănătății, prin Direcția de Sănătate Publică a
Municipiului București, cât și din bugetul Ministerului Muncii,
Familiei și Protecției Sociale, prin Direcția de Muncă și Protecție
Socială a Municipiului București, la cursul de schimb valutar al
Băncii Naționale a României din ziua lucrătoare precedentă
efectuării deschiderii de credite bugetare.
(4) Suma aprobată din bugetul Ministerului Muncii, Familiei și
Protecției Sociale pentru efectuarea tratamentului medical în
străinătate va fi transferată de către Direcția de Muncă și

8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 581/20.VIII.2009

Protecție Socială a Municipiului București către Direcția de
Sănătate Publică a Municipiului București, la solicitarea
acesteia.
Art. 2. — Fundamentarea sumei solicitate și justificarea celei
utilizate pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate

revin Ministerului Sănătății, prin Direcția de Sănătate Publică a
Municipiului București, care va efectua plata și va certifica
documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de
servicii medicale din străinătate.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu
Ministrul sănătății,
Ion Bazac
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 19 august 2009.
Nr. 929.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui ajutor
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea
bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1) lit. h) și alin. (2) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2001
pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, cu modificările și completările
ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Se aprobă acordarea unui ajutor în sumă de
145.000 dolari S.U.A. pentru efectuarea tratamentului medical în
străinătate pacientului Fodor Daniel, în vârstă de 30 de ani, din
Cluj-Napoca, str. Clăbucet nr. 5, ap. 9, județul Cluj.
(2) Suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul de stat
după cum urmează:
— Ministerul Sănătății va aloca suma de 90.000 dolari
S.U.A.;
— Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale va aloca
suma de 55.000 dolari S.U.A.
(3) Ajutorul se acordă în lei și se suportă atât din bugetul
Ministerului Sănătății, prin Direcția de Sănătate Publică a
Județului Cluj, cât și din bugetul Ministerului Muncii, Familiei și
Protecției Sociale, prin Direcția de Muncă și Protecție Socială a

Județului Cluj, la cursul de schimb valutar al Băncii Naționale a
României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii
de credite bugetare.
(4) Suma aprobată din bugetul Ministerului Muncii, Familiei și
Protecției Sociale pentru efectuarea tratamentului medical în
străinătate va fi transferată de către Direcția de Muncă și
Protecție Socială a Județului Cluj către Direcția de Sănătate
Publică a Județului Cluj, la solicitarea acesteia.
Art. 2. — Fundamentarea sumei solicitate și justificarea celei
utilizate pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate
revin Ministerului Sănătății, prin Direcția de Sănătate Publică a
Județului Cluj, care va efectua plata și va certifica documentele
financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale
din străinătate.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu
Ministrul sănătății,
Ion Bazac
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 19 august 2009.
Nr. 930.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui ajutor
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea
bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1) lit. h) și alin. (2) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2001
pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, cu modificările și completările
ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Se aprobă acordarea unui ajutor în sumă de
124.035 euro pentru efectuarea tratamentului medical în
străinătate pacientului David Marian George, în vârstă de 28 de
ani, din municipiul București, Str. Pecetei nr. 4 A, bl. 4, ap. 165.
(2) Suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul de stat
după cum urmează:
— Ministerul Sănătății va aloca suma de 74.035 euro;
— Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale va aloca
suma de 50.000 euro.
(3) Ajutorul se acordă în lei și se suportă atât din bugetul
Ministerului Sănătății, prin Direcția de Sănătate Publică a
Municipiului București, cât și din bugetul Ministerului Muncii,
Familiei și Protecției Sociale, prin Direcția de Muncă și Protecție
Socială a Municipiului București, la cursul de schimb valutar al

Băncii Naționale a României din ziua lucrătoare precedentă
efectuării deschiderii de credite bugetare.
(4) Suma aprobată din bugetul Ministerului Muncii, Familiei și
Protecției Sociale pentru efectuarea tratamentului medical în
străinătate va fi transferată de către Direcția de Muncă și
Protecție Socială a Municipiului București către Direcția de
Sănătate Publică a Municipiului București, la solicitarea
acesteia.
Art. 2. — Fundamentarea sumei solicitate și justificarea celei
utilizate pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate
revin Ministerului Sănătății, prin Direcția de Sănătate Publică a
Municipiului București, care va efectua plata și va certifica
documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de
servicii medicale din străinătate.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu
Ministrul sănătății,
Ion Bazac
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 19 august 2009.
Nr. 931.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui ajutor
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea
bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1) lit. h) și alin. (2) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/1999 privind înființarea și utilizarea Fondului național de solidaritate, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2001
pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, cu modificările și completările
ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — (1) Se aprobă acordarea unui ajutor în sumă de
162.000 euro pentru efectuarea tratamentului medical în
străinătate pacientei Fodor Ana Maria, în vârstă de 26 de ani, din
Cluj-Napoca, str. Calea Turzii nr. 118, județul Cluj.
(2) Suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul de stat
după cum urmează:
— Ministerul Sănătății va aloca suma de 91.000 euro;
— Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale va aloca
suma de 71.000 euro.

(3) Ajutorul se acordă în lei și se suportă atât din bugetul
Ministerului Sănătății, prin Direcția de Sănătate Publică a
Județului Cluj, cât și din bugetul Ministerului Muncii, Familiei și
Protecției Sociale prin Direcția de Muncă și Protecție Socială a
Județului Cluj, la cursul de schimb valutar al Băncii Naționale a
României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii
de credite bugetare.
(4) Suma aprobată din bugetul Ministerului Muncii, Familiei și
Protecției Sociale pentru efectuarea tratamentului medical în
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străinătate va fi transferată de către Direcția de Muncă și
Protecție Socială a Județului Cluj către Direcția de Sănătate
Publică a Județului Cluj, la solicitarea acesteia.
Art. 2. — Fundamentarea sumei solicitate și justificarea celei
utilizate pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate

revin Ministerului Sănătății, prin Direcția de Sănătate Publică a
Județului Cluj, care va efectua plata și va certifica documentele
financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale
din străinătate.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Marian Sârbu
Ministrul sănătății,
Ion Bazac
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 19 august 2009.
Nr. 932.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la București,
în perioada 31 august — 2 septembrie 2009, a Reuniunii anuale a diplomației române
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă organizarea la București, în perioada
31 august — 2 septembrie 2009, a Reuniunii anuale a
diplomației române.
Art. 2. – Cheltuielile aferente organizării reuniunii
prevăzute la art. 1, în sumă totală de 93 mii lei, se suportă

din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pe anul
2009, de la capitolul „Autorități publice și acțiuni externe”, titlul
„Bunuri și servicii”, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 19 august 2009.
Nr. 933.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei din Fondul de rezervă bugetară
la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele
publice, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului
Economiei pe anul 2009 cu suma de 1.500.000 lei din Fondul de
rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul
de stat pe anul 2009, pentru Societatea Comercială de

Conservare și Închidere a Minelor „Conversmin” — S.A.
București.
Art. 2. – Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează
bugetul Ministerului Economiei pe anul 2009, la capitolul 82.01.
„Industria extractivă, prelucrătoare și construcții”, titlul 40 „Titlul
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IV Subvenții”, articolul 16 „Programe de conservare sau de
închidere a minelor”.
Art. 3. — Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează în
mod corespunzător, atât la venituri, cât și la cheltuieli, bugetul de
venituri și cheltuieli al Societății Comerciale de Conservare și
Închidere a Minelor „Conversmin” — S.A. București.
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Art. 4. — Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la
propunerea ordonatorului principal de credite, să introducă
modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în
volumul și structura bugetului Ministerului Economiei pe anul
2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul economiei,
Adriean Videanu
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
București, 19 august 2009.
Nr. 934.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
pentru modificarea art. IX din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei nr. 68/2009 privind modificarea și completarea Codului rețelei
pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul
președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007
Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. d) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. I. — Articolul IX din Ordinul președintelui Autorității

tarifelor prevăzute la art. 104 — 110 din Codul rețelei pentru

Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 68/2009

Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin

privind modificarea și completarea Codului rețelei pentru

Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în

Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin

Domeniul Energiei nr. 54/2007.

Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în

(2) Societatea Națională de Transport Gaze Naturale

Domeniul Energiei nr. 54/2007, publicat în Monitorul Oficial al

Transgaz — S.A. și utilizatorii Sistemului național de transport al

României, Partea I, nr. 449 din 30 iunie 2009, se modifică după

gazelor naturale transmit, la solicitarea Autorității Naționale de

cum urmează:

Reglementare în Domeniul Energiei, informațiile necesare

„Art. IX. — (1) Până la data de 31 decembrie 2009,
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei va
publica pe pagina proprie de internet principiile de stabilire a

elaborării principiilor precizate la alin. (1).”
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Petru Lificiu

București, 14 august 2009.
Nr. 75.
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MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

ORDIN
privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea
datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.059/2008
În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale pct. 12.2.2 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și
completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 717/2009
privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”,
ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:
Art. I. — Normele metodologice pentru înregistrarea și
raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului
economiei și finanțelor nr. 1.059/2008, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 23 aprilie 2008, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:
1. La capitolul I „Înregistrarea datoriei publice”, punctul
4 se modifică și va avea următorul cuprins:
„4. Garanțiile emise în numele și în contul statului de către
Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri
(FNGCIMM) în cadrul Programului guvernamental «Prima
casă» se înregistrează cumulat pentru fiecare lună de raportare,
pe instituție de credit, în valuta de contract a creditelor garantate.
FNGCIMM va raporta Ministerului Finanțelor Publice (MFP)
informațiile privind garanțiile emise în luna de raportare până în
penultima zi a lunii următoare lunii pentru care se face
raportarea.”
2. La capitolul I „Înregistrarea datoriei publice”, după
punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 81, cu
următorul cuprins:
„81. În subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate —
legi speciale se înregistrează garanțiile emise în cadrul
Programului guvernamental «Prima casă» cumulat pentru luna
de raportare pe instituție de credit.”
3. La capitolul II „Modalitatea de raportare a datoriei
publice”, după punctul 9 se introduce un nou punct,
punctul 91, cu următorul cuprins:
„91. Pentru garanțiile emise în numele și în contul statului de
către FNGCIMM în cadrul Programului guvernamental «Prima
casă», FNGCIMM va raporta MFP Formularul 1 «Prima casă» —
«Garanțiile acordate de către FNGCIMM» și Formularul 1A
«Prima casă» — «Scadențarul rambursărilor de rate de capital
aferente împrumuturilor garantate de FNGCIMM» cu informațiile
privind garanțiile emise în luna de raportare prezentate cumulat
pe fiecare instituție de credit. Lunar se vor raporta rambursările
de rate de capital efectuate în luna de raportare, cumulat pe
fiecare instituție de credit, prin Formularul 2 «Prima casă» —
«Rambursările de rate de capital efectuate în contul
împrumuturilor garantate de către FNGCIMM». Formularele 1,
1A și 2 sunt prezentate în anexa nr. 9. FNGCIMM va raporta
MFP informațiile privind garanțiile emise în luna de raportare
până în penultima zi a lunii următoare lunii pentru care se face
raportarea.”
4. La capitolul III „Structura Contului general al datoriei
publice”, punctul 4 paragraful al doilea se modifică și va
avea următorul cuprins:
„Situația garanțiilor guvernamentale se întocmește în
structura prezentată în anexa nr. 5 și cuprinde:

I. Garanțiile guvernamentale acordate în baza legilor
speciale se raportează pe următoarea structură:
A. Total garanții emise în lei
B. Total garanții emise în valută
C. Total echivalent în lei
Modalitatea de completare a acestei anexe este următoarea:
— coloana 1 cuprinde actele normative în baza cărora au
fost emise garanțiile;
— coloana 2 se completează cu soldul garanțiilor emise în lei
și în valută, precum și cu echivalentul în lei al acestora, raportat
la finele anului precedent;
— coloana 3 se completează cu valoarea în lei sau în valută,
după caz, a garanțiilor acordate de stat în cursul anului de
raportare;
— coloana 4 se completează cu ieșirile din cursul anului de
raportare, operate în contul garanțiilor emise în lei și în valută și
care sunt evidențiate atât pe categorii în funcție de modalitatea
de stingere a acestora, în coloanele 5 și 6, cât și pe plăți efective
în cazul execuției lor, în coloana 7. În cazul garanțiilor emise în
cadrul Programului guvernamental «Prima casă», coloana 4 se
determină prin însumarea coloanelor 5, 6 și 7;
— coloana 5 se completează cu valoarea garanțiilor stinse
prin anulare. În cazul garanțiilor emise în cadrul Programului
guvernamental «Prima casă», în această coloană se
completează cu valoarea de executare a garanției pentru care
FNGCIMM a emis decizie de respingere la plată a garanției;
— coloana 6 se completează cu sumele reprezentând
valorile garantate prin scrisorile de garanție emise și care au fost
supuse executării în cursul anului. Pentru garanțiile emise în
cadrul Programului guvernamental «Prima casă», în această
coloană se completează cu valoarea de executare a garanției
plătită de către MFP instituției de credit;
— coloana 7 se completează cu sumele plătite efectiv ca
efect al execuției garanțiilor din coloana 6. În cazul garanțiilor
emise în cadrul Programului guvernamental «Prima casă»,
această coloană se completează cu valoarea rambursărilor de
rate de capital efectuate de beneficiarii creditelor garantate în
cursul anului de raportare;
— coloana 8 cuprinde soldul garanțiilor la finele anului de
raportare, emise în lei și în valută, precum și echivalentul în lei
al acestora determinat pe baza cursului valutar comunicat de
Banca Națională a României, valabil în ultima zi a anului de
raportare.”
5. După anexa nr. 8 se introduce o nouă anexă, anexa
nr. 9, prevăzută în anexa care face parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. II. — Normele metodologice pentru înregistrarea și
raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului
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economiei și finanțelor nr. 1.059/2008, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 319 din 23 aprilie 2008, cu modificările

și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezentul
ordin, se vor republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
București, 17 august 2009.
Nr. 2.492.
ANEXĂ
(Anexa nr. 9 la normele metodologice)

Formularul 1 „Prima casă”
Garanțiile acordate de către FNGCIMM la data de .....
Nr.
crt.
1

Denumirea instituției
Valuta de contract
de credit
a creditelor garantate
2

3

Banca 1

euro
lei

Valoarea garantată
în valuta de contract .........
în luna de raportare

Valoarea garantată
în valuta de contract .........
cumulat
de la începutul anului

Echivalentul în lei
al garanțiilor emise
în luna de raportare

Observații

4

5

6

7

Total Banca 1
Banca 2

euro
lei

Total Banca 2
......
Total general

euro
lei

Mod de completare
Prin acest formular se raportează valoarea garanțiilor emise efectiv, fără promisiunile de garantare.
Se completează cu informații din luna de raportare, dar și cumulat de la începutul anului până la sfârșitul lunii de raportare.
Informațiile se raportează agregat la nivel de instituție de credit și pe valuta de contract a creditelor garantate.
Echivalentul în lei al garanțiilor emise se calculează la cursul de schimb valabil în data acordării garanției.
Totalul pe instituție de credit și totalul general se calculează în coloanele 4 și 5 pe fiecare valută de contract și în
coloana 6 în lei.

Formularul 1A „Prima casă”
Scadențarul rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor garantate de FNGCIMM la data de .....
— în valuta de contract —
Nr.
crt.
1

Denumirea instituției
Valuta de contract
de credit
a creditelor garantate
2

3

Banca 1

euro
lei

Rambursări de rate
de capital în primul an
al contractului de credit
4

.........

Rambursări de rate
de capital în anul
29 al contractului de
credit

Rambursări de rate
de capital în anul
30 al contractului
de credit

5

6

7

Total Banca 1
Banca 2

euro
lei

Total Banca 2
......
Total general

euro
lei

Mod de completare
Pentru garanțiile emise în luna de raportare prin acest formular se raportează rambursările de rate de capital ce urmează
a fi efectuate, în valuta de contract, agregate pe instituții de credit, pe toată durata contractului de credit garantat.
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Formularul 2 „Prima casă”
Rambursările de rate de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate de către FNGCIMM la data de .....
— în valuta de contract —
Nr.
crt.

Denumirea instituției
de credit

Valuta de contract
a creditelor garantate

Rambursări de rate
de capital efectuate în luna
de raportare

Total rambursări
de rate de capital

1

2

3

4

5

Banca 1

euro
lei

Total Banca 1
Banca 2

euro
lei

Total Banca 2
......
Total general

euro
lei

Mod de completare
Prin acest formular se raportează rambursările de rate de capital efectuate în contul garanțiilor emise atât în luna de
raportare, cât și cumulat de la data garantării.
Informațiile referitoare la plățile efectuate se raportează agregat pe instituții finanțatoare, în valuta de contract, atât pentru
plățile efectuate în luna de raportare, cât și pentru plățile cumulate de la data contractării creditelor garantate.

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

ORDIN
privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 505/2009
pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale
prin împrumuturi a căror rambursare se asigură din alte surse decât bugetul de stat
În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, ale prevederilor art. 4 alin. (1) lit. d) coroborat cu alin. (2) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu
modificările ulterioare, și ale pct. 3.2.1 lit. a), b) și c), 4.1.6, 4.2.1, 4.2.2 și 4.2.3 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și
completările ulterioare,
ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:
Art. I. — Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 505/2009
pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei
publice guvernamentale prin împrumuturi a căror rambursare se
asigură din alte surse decât bugetul de stat, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 3 aprilie 2009, se
modifică după cum urmează:
1. La anexa nr. 1, punctul 4 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„4. După adoptarea legii și intrarea ei în vigoare:
 în cazul împrumuturilor contractate de la instituții financiare
românești sau străine, MFP selectează instituția/instituțiile
finanțatoare cu respectarea prevederilor pct. 3.2.5 din Hotărârea
Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările
ulterioare. Din comisia de selecție a finanțatorului vor face parte
și reprezentanți ai autorității administrației publice centrale
coordonatoare a sectorului de activitate al operatorului

economic, precum și ai operatorului economic beneficiar al
subîmprumutului.
În cazul în care în procedura de achiziție a contractului
comercial derulată de către beneficiar există oferte care indică
pe lângă oferta comercială și oferta financiară, contractorul
indicând potențialul finanțator, aceste oferte vor fi avute în
vedere în procesul de selecție demarat de MFP în mod separat,
alegerea finală a finanțatorului realizându-se pe baza celui mai
bun cost total de finanțare;
 în cazul împrumuturilor contractate prin emisiuni de titluri de
stat, MFP organizează licitația în conformitate cu regulamentele
și procedurile specifice pieței titlurilor de stat.”
2. La anexa nr. 3, punctul 4 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„4. După adoptarea legii și intrarea ei în vigoare:
 în cazul împrumuturilor contractate de la instituții financiare
românești sau străine, MFP selectează instituția/instituțiile
finanțatoare cu respectarea prevederilor pct. 3.2.5 din Hotărârea
Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor
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metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările
ulterioare. Din comisia de selecție a finanțatorului vor face parte
și reprezentanți ai Ministerului Administrației și Internelor, ai
unității administrativ-teritoriale și/sau, după caz, ai operatorului
economic/serviciului public de subordonare locală, beneficiar al
subîmprumutului.
În cazul în care în procedura de achiziție a contractului
comercial derulată de către beneficiar există oferte care indică
pe lângă oferta comercială și oferta financiară, contractorul
indicând potențialul finanțator, aceste oferte vor fi avute în
vedere în procesul de selecție demarat de MFP în mod separat,
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alegerea finală a finanțatorului realizându-se pe baza celui mai
bun cost total de finanțare;
 în cazul împrumuturilor contractate prin emisiuni de titluri de
stat, MFP organizează licitația în conformitate cu regulamentele
și procedurile specifice pieței titlurilor de stat.”
Art. II. — Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului
Finanțelor Publice, cu atribuții în operațiunile de administrare a
datoriei publice, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
Art. III. — Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la
data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
București, 17 august 2009.
Nr. 2.503.

AC T E A L E COMISIEI DE SUPRAVEG HERE A ASI G URĂR I L O R
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

DECIZIA
privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale
ABADO SYNERGIC DEVELOPMENT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE — S.R.L.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările
și completările ulterioare, și ale normelor emise în aplicarea acesteia,
în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 28 iulie 2009 prin care s-a aprobat
cererea Societății Comerciale ABADO SYNERGIC DEVELOPMENT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE — S.R.L. de
obținere a autorizației de funcționare ca broker de asigurare,
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor d e c i d e:
Art. 1. — Societatea Comercială ABADO SYNERGIC
DEVELOPMENT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE —
S.R.L., cu sediul social în Alba Iulia, str. Regimentul 5 Vânători
nr. 32, județul Alba, nr. de ordine în registrul comerțului
J01/276/30.03.2009,
cod
unic
de
înregistrare
25370840/30.03.2009, este autorizată să funcționeze ca broker
de asigurare având ca obiect activitatea de broker de asigurare
conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de
asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și
completările ulterioare.
Art. 2. — Societatea comercială prevăzută la art. 1 are
dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând
cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. — Societatea comercială prevăzută la art. 1 are
obligația să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare
aferente contractului de asigurare de răspundere civilă
profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul
asistenților în brokeraj și să înscrie în Registrul intermediarilor în
asigurări și/sau reasigurări personalul propriu conform Ordinului
președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor
nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind
Registrul intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, cu
modificările și completările ulterioare.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu
București, 31 iulie 2009.
Nr. 602.
COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

DECIZIE
privind suspendarea, la cerere, a desfășurării activității de broker de asigurare
de către Societatea Comercială VICTORIA BROKER — BROKER DE ASIGURARE — S.R.L.
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul București, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1,
cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de președinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum și al art. 39
alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare,
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în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor adoptată în ședința din data de 28 iulie 2009, conform
art. 4 alin. (22)—(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentația
aferentă Notei nr. IX.430 din 23 iulie 2009 privind controlul inopinat efectuat la Societatea Comercială VICTORIA BROKER —
BROKER DE ASIGURARE — S.R.L., cu sediul social în municipiul București, Bd. Unirii nr. 65, bl. G1, sc. 2, et. 7—8, ap. 73,
sectorul 3, înmatriculată în registrul comerțului cu numărul J40/17123/25.10.2004, codul unic de înregistrare 16874341/25.10.2004
și înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare sub numărul RBK — 246/15.12.2004, reprezentată legal de domnul Clim Ioan, în
calitate de director general — administrator,
ca urmare a celor solicitate de societate privind aprobarea cererii de suspendare a activității, precum și a constatărilor
cuprinse în procesul-verbal înregistrat la societate sub nr. 36 din 22 iulie 2009, iar la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sub
nr. 21.569 din 23 iulie 2009, au rezultat următoarele:
• Societatea nu mai are angajați cu contract individual de muncă și nu a mai încheiat contracte de mandat cu asistenți în
brokeraj — persoane juridice sau fizice.
• Societatea nu are înregistrate pe rolul instanțelor de judecată litigii cu foști salariați, asigurați sau cu societăți de asigurare.
• Societatea, în perioada 1 ianuarie 2009 — 20 iulie 2009, nu a desfășurat activitate de intermediere a polițelor de asigurare
și nu a înregistrat venituri din această activitate.
• Societatea, pe durata de funcționare, nu a înregistrat nicio reclamație sau sesizare.
• Societatea a notificat societăților de asigurare rezilierea contractelor de intermediere încheiate cu acestea.
• Societatea nu a transmis procedurile interne cerute de legislația în vigoare, precizând că în primele 6 luni ale anului
2009 nu a desfășurat activitate de intermediere, încălcând astfel prevederile art. 5 alin. (10) și ale art. 6 alin. (4) din Normele privind
prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței asigurărilor puse în aplicare prin
Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008, coroborat cu prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea
nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, fapte ce constituie contravenție conform art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea
nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.
În ședința din data de 28 iulie 2009 Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât aprobarea cererii de
suspendare a activității Societății Comerciale VICTORIA BROKER — BROKER DE ASIGURARE — S.R.L., în temeiul prevederilor
art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare,
drept care d e c i d e:
Art. 1. — Se aprobă cererea privind suspendarea activității
de broker de asigurare desfășurată de Societatea Comercială
VICTORIA BROKER — BROKER DE ASIGURARE — S.R.L.,
cu sediul social în București, Bd. Unirii nr. 65, bl. G1, sc. 2,
et. 7—8, ap. 73, sectorul 3, înmatriculată în registrul comerțului
cu numărul J40/17123/25.10.2004, codul unic de înregistrare
16874341/25.10.2004 și înscrisă în Registrul brokerilor de
asigurare sub numărul RBK — 246/15.12.2004, reprezentată
legal de domnul Clim Ioan, în calitate de director general —
administrator, începând cu data primirii deciziei până la
solicitarea societății de reîncepere a activității, potrivit
dispozițiilor art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea
de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și
completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (4)
din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare și/sau

de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul președintelui
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004
începând de la data comunicării prezentei decizii.
Art. 2. — Pe perioada de suspendare a activității de broker
de asigurare prevăzută la art. 1, brokerului de asigurare i se
interzic desfășurarea activității de negociere și încheierea de noi
contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, a
acordării de asistență pe durata derulării contractelor în curs sau
în legătură cu regularizarea daunelor, precum și desfășurarea
oricăror operațiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum
sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 3. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea
nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu
București, 13 august 2009.
Nr. 616.
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