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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Acordului specific dintre Ministerul Apãrãrii Naþionale din România
ºi Ministerul Apãrãrii Naþionale din Portugalia privind cooperarea în domeniul materialelor
pentru apãrare, semnat la Bucureºti la 3 iunie 2000
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea ºi ratificarea tratatelor,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã Acordul specific dintre Ministerul
Apãrãrii Naþionale din România ºi Ministerul Apãrãrii Naþionale

din Portugalia privind cooperarea în domeniul materialelor pentru apãrare, semnat la Bucureºti la 3 iunie 2000.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul apãrãrii naþionale,
Sorin Frunzãverde
p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Eugen Dijmãrescu,
secretar de stat
Bucureºti, 21 septembrie 2000.
Nr. 842.
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ACORD
specific între Ministerul Apãrãrii Naþionale din România ºi Ministerul Apãrãrii Naþionale din Portugalia
privind cooperarea în domeniul materialelor pentru apãrare
Ministerul Apãrãrii Naþionale din România ºi Ministerul Apãrãrii Naþionale din Portugalia, denumite în continuare

pãrþi,
în spiritul Acordului dintre Ministerul Apãrãrii Naþionale al României ºi Ministerul Apãrãrii Naþionale al Portugaliei
privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureºti la 10 iulie 1995,
convinse cã este în avantajul reciproc întãrirea relaþiilor bilaterale în domeniul militar,
dorind sã dezvolte propriile capacitãþi de producþie pentru apãrare ºi cooperarea dintre industriile de apãrare din
subordinea celor douã pãrþi, prin colaborarea în domeniul materialelor destinate apãrãrii,
dorind sã coopereze în stabilirea cerinþelor tehnice pentru materialele de apãrare,
dorind, de asemenea, sã coopereze în domeniul schimbului de informaþii militare tehnice,
au convenit, în conformitate cu termenii prevãzuþi la ultimul paragraf al art. 2 din acordul menþionat, urmãtoarele:
ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 2

2. Comitetul se reuneºte anual ºi ori de câte ori este
nevoie, alternativ în România ºi în Portugalia. Partea gazdã
în comitet prezideazã lucrãrile sesiunilor ºi asigurã secretariatul.
3. Preºedintele pãrþii române în comitet este secretarul
de stat (pentru înzestrarea armatei). Preºedintele pãrþii portugheze în comitet este directorul naþional pentru înzestrare.
4. Propunerile pentru proiectele de cooperare sunt
supuse atenþiei comitetului, care face recomandãri autoritãþilor naþionale respective în legãturã cu procedura de
urmat.

Obiective

ARTICOLUL 4

1. Pãrþile se vor sprijini reciproc în urmãtoarele direcþii
de acþiune:
a) încurajarea ºi facilitarea schimbului de informaþii militare tehnice privind materialele pentru apãrare;
b) identificarea activitãþilor comune corespunzãtoare principiilor standardizãrii ºi interoperabilitãþii;
c) încurajarea ºi promovarea cooperãrii în domeniul cercetãrii ºi dezvoltãrii tehnologiilor pentru apãrare;
d) extinderea cooperãrii bilaterale în domeniul întreþinerii,
sprijinului logistic ºi al perfecþionãrii pregãtirii;
e) promovarea cooperãrii în domeniul industriilor de
apãrare din subordinea celor douã pãrþi, încurajarea ºi
susþinerea dezvoltãrii în comun ºi achiziþionarea de echipamente pentru apãrare, corespunzãtoare cerinþelor pãrþilor;
f) determinarea ºi revederea periodicã a cerinþelor specifice pentru materialele destinate forþelor armate ale fiecãrei
pãrþi, precum ºi a nivelului cooperãrii ºi dezvoltãrii în domeniul proiectelor pentru produsele de apãrare;
g) identificarea ºi convenirea posibilitãþilor de colaborare
privind achiziþiile de echipamente care sã satisfacã cerinþele
fiecãrei pãrþi;
h) asigurarea asistenþei tehnice reciproce în domeniul
evaluãrilor tehnice, testelor ºi încercãrilor în dezvoltarea
conceptelor operaþionale ºi de întreþinere;
i) organizarea de conferinþe bilaterale ºi simpozioane în
cadrul programelor de înzestrare curente ºi viitoare.
2. În termenii prezentului acord specific sunt definite
principiile generale de cooperare. Atunci când pãrþile identificã ºi dezvoltã o formã specificã de cooperare, acestea
convin elaborarea unui acord de aplicare, în concordanþã
cu acest acord specific.

Aspecte financiare

Scopurile acordului specific

Pãrþile îºi propun sã dezvolte cooperarea în domeniul
materialelor de apãrare ºi sã se sprijine reciproc, în concordanþã cu competenþele lor stabilite prin Acordul dintre
Ministerul Apãrãrii Naþionale al României ºi Ministerul
Apãrãrii Naþionale al Portugaliei privind cooperarea în
domeniul militar, semnat la Bucureºti la 10 iulie 1995, ºi în
limitele prezentului acord specific.

Pãrþile suportã cheltuielile pentru personalul participant la
activitãþile de colaborare convenite în termenii prezentului
acord specific, în conformitate cu prevederile art. 6 din
Acordul dintre Ministerul Apãrãrii Naþionale al României ºi
Ministerul Apãrãrii Naþionale al Portugaliei privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureºti la 10 iulie
1995.
ARTICOLUL 5
Schimbul de date ºi informaþii

1. Toate informaþiile militare tehnice schimbate între pãrþi
în cadrul creat de prezentul acord specific sunt utilizate,
transmise, stocate, mânuite ºi protejate, în conformitate cu
prevederile art. 4 al Acordului dintre Ministerul Apãrãrii
Naþionale al României ºi Ministerul Apãrãrii Naþionale al
Portugaliei privind cooperarea în domeniul militar, semnat la
Bucureºti la 10 iulie 1995.
2. Responsabilitãþile pãrþilor în domeniul informaþiilor protejate prin drepturile de proprietate intelectualã ºi în domeniul siguranþei informaþiilor clasificate se menþin chiar ºi în
cazul denunþãrii sau încetãrii valabilitãþii prezentului acord.
ARTICOLUL 6
Asigurarea calitãþii

Fiecare parte va informa cealaltã parte dacã
producãtorii/furnizorii sãi naþionali respectã standardele de
control al calitãþii produselor realizate prin cooperare bilateralã.

ARTICOLUL 3

ARTICOLUL 7

Comitetul tehnic mixt

Soluþionarea diferendelor

1. În scopul de a susþine punerea în aplicare a prezentului acord specific, se înfiinþeazã Comitetul tehnic mixt,
denumit în continuare comitet.

Diferendele rezultând din punerea în aplicare sau din
interpretarea prezentului acord specific trebuie sã fie
soluþionate numai prin consultãri între pãrþi.
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ARTICOLUL 8

intrarea în vigoare a acestui amendament este identicã cu
cea descrisã pentru prezentul acord specific.

Durata, denunþarea ºi amendarea

ARTICOLUL 9

1. Prezentul acord specific este încheiat pentru o perioadã de 5 (cinci) ani. Acesta va fi prelungit automat pe
aceeaºi perioadã, dacã nu se solicitã în mod expres
denunþarea lui cu 6 luni înainte de expirarea perioadei în curs.
2. Fiecare parte poate denunþa prezentul acord specific
în scris, cu o notificare prealabilã de 6 luni. Totodatã
denunþarea prezentului acord specific nu trebuie sã afecteze buna execuþie a oricãrui proiect, program sau contract
angajat sub incidenþa prezentului acord.
3. Fiecare parte poate sã propunã în scris amendarea
sau revizuirea prezentului acord specific. Procedura pentru

Prezentul acord specific intrã în vigoare la data ultimei
notificãri scrise care indicã faptul cã pãrþile au îndeplinit
procedurile legale interne.
Prezentul acord specific este redactat în douã exemplare originale, în limbile românã, portughezã ºi francezã,
fiecare versiune fiind egal autenticã. În caz de deosebiri de
interpretare textul în limba francezã va prevala.
Semnat la Bucureºti la 3 iunie 2000.

Pentru Ministerul Apãrãrii Naþionale din România,
general de divizie inginer Dan Zaharia,
secretar de stat pentru înzestrarea armatei

Pentru Ministerul Apãrãrii Naþionale din Portugalia,
viceamiral Antonio Jose Fonseca Cavaleiro de Ferreira,
director naþional pentru înzestrare

Intrarea în vigoare

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unor ajutoare
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 5 alin. (1) lit. e) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinþarea ºi utilizarea Fondului naþional de solidaritate, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã acordarea unor ajutoare în sumele

Art. 2. Ñ Plata ajutoarelor se asigurã din Fondul

ºi pentru persoanele prevãzute în anexa care face parte

naþional de solidaritate, fond special administrat ºi gestionat

integrantã din prezenta hotãrâre.

de Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale.
PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Liviu Lucian Albu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul sãnãtãþii,
Hajdœ G‡bor
Bucureºti, 28 septembrie 2000.
Nr. 852.
ANEXÃ
LISTA

cuprinzând beneficiarii unor ajutoare din bugetul Fondului naþional de solidaritate
Nr.
crt.

Beneficiarul

1.

Constantin Ficuþa

2.

Gheorghilã Marian

3.

Macai Constantin

Adresa

Bucureºti, str. Zboina Neagrã nr. 2, bl. 81, sc. A,
et. II, ap. 11, sectorul 6
Bucureºti, str. Dimitrie Harlescu nr. 3, bl. A6, sc. A,
et. IV, ap. 54, sectorul 2
Satul Pãuleºti, comuna Brusturi, judeþul Bihor

Suma aprobatã
(milioane lei)

10,9
7,2
1,5
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Nr.
crt.

Beneficiarul

4.

Pascu Ecaterina

5.

Popoiu Niculiþa

6.

Roºu Gheorghe

7.

ªtefaniu Maria

8.

Ungur Ecaterina
Lacrima

Adresa

Bucureºti, Aleea Circului nr. 2, bl. 2, sc. F, parter,
ap. 60, sectorul 2
Bucureºti, Calea Moºilor nr. 245Ð249, bl. 49A, sc. 2,
et. IV, ap. 41, sectorul 2
Bucureºti, str. Humuleºti nr. 10, bl. H7, sc. 1, et. II,
ap. 10, sectorul 5
Bucureºti, Str. Marinarilor nr. 23Ð25, bl. 5/2, sc. B, et. I,
ap. 16, sectorul 1
Bucureºti, bd Dinicu Golescu bl. 2, ap. 2, sectorul 1

Suma aprobatã
(milioane lei)

7,1
12,3
16
16,7
15

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind stabilirea mãsurilor pentru pregãtirea, organizarea ºi desfãºurarea alegerii
Camerei Deputaþilor, a Senatului ºi a Preºedintelui României din anul 2000
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României, ale Legii nr. 68/1992 privind alegerea Camerei
Deputaþilor ºi a Senatului, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi ale Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preºedintelui
României, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Pentru coordonarea ºi urmãrirea îndeplinirii sarcinilor prevãzute în legislaþia în vigoare în domeniul
alegerii Camerei Deputaþilor, a Senatului ºi a Preºedintelui
României, care revin Guvernului, ministerelor ºi celorlalte
organe de specialitate ale administraþiei publice centrale,
prefecþilor ºi primarilor, precum ºi altor instituþii, se constituie Comisia Tehnicã Centralã, în componenþa prevãzutã în
anexa nr. 1.
(2) Prin decizie a primului-ministru se va stabili componenþa nominalã a Comisiei Tehnice Centrale.
(3) Comisia Tehnicã Centralã va fi condusã de reprezentantul Ministerul Funcþiei Publice, în calitate de
preºedinte al comisiei.
(4) La ºedinþele Comisiei Tehnice Centrale pot participa,
în calitate de invitaþi, reprezentanþi ai partidelor politice
parlamentare, precum ºi ai altor instituþii publice centrale.
(5) Lucrãrile de secretariat tehnic ale Comisiei Tehnice
Centrale vor fi asigurate de Ministerul Funcþiei Publice.
Art. 2. Ñ (1) Ministerul Funcþiei Publice ºi Ministerul
Finanþelor vor stabili modul de asigurare a mijloacelor
materiale ºi financiare necesare pentru buna organizare ºi
desfãºurare a alegerilor.
(2) Ministerul Funcþiei Publice va propune spre adoptare
Guvernului condiþiile de platã a drepturilor legale cuvenite
membrilor birourilor ºi oficiilor electorale, informaticienilor,
statisticienilor ºi personalului tehnic auxiliar, prevãzuþi la
art. 8 alin. (1), pe perioada în care aceºtia executã lucrãri
legate de organizarea ºi desfãºurarea alegerii Camerei
Deputaþilor, a Senatului ºi a Preºedintelui României.

Art. 3. Ñ Ministerul Funcþiei publice va propune spre
adoptare Guvernului actele normative necesare pentru buna
organizare ºi desfãºurare a procesului electoral la alegerea
Camerei Deputaþilor, a Senatului ºi a Preºedintelui
României din anul 2000.
Art. 4. Ñ Ministerul Justiþiei va lua mãsuri pentru întocmirea în termen util a listelor cuprinzând magistraþii sau alþi
juriºti care pot fi desemnaþi, potrivit legii, ca preºedinþi,
locþiitori ai acestora sau ca membri ai birourilor electorale.
Art. 5. Ñ (1) Ministerul de Interne, prin formaþiunile de
evidenþã informatizatã a persoanei, va edita ºi va distribui
cartea de alegãtor, în condiþiile legii.
(2) Ministerul de Interne va întocmi în douã exemplare,
prin formaþiunile de evidenþã informatizatã a persoanei, listele electorale permanente. Un exemplar se predã primãriei,
iar celãlalt exemplar, judecãtoriei în a cãrei razã teritorialã
se aflã localitatea respectivã, în cel mult 15 zile de la data
stabilirii zilei votãrii.
Art. 6. Ñ (1) Ministerul de Interne ºi Ministerul Apãrãrii
Naþionale vor lua mãsuri pentru asigurarea ordinii ºi liniºtii
publice în toate localitãþile þãrii, pe întreaga perioadã a
campaniei electorale ºi, în mod deosebit, în ziua votãrii,
precum ºi în zilele care premerg ºi succed acestei zile.
(2) Ministerul de Interne ºi Ministerul Apãrãrii Naþionale
vor asigura paza secþiilor de votare ºi a dosarelor întocmite
de birourile electorale, pe timpul transportului acestora la
birourile electorale de circumscripþie, la oficiile electorale ale
sectoarelor municipiului Bucureºti, respectiv la Biroul
Electoral Central, precum ºi paza pe timpul tipãririi,
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transportului ºi depozitãrii buletinelor de vot ºi celorlalte
materiale necesare pentru votare.
Art. 7. Ñ Ministerul Apãrãrii Naþionale ºi Ministerul de
Interne vor organiza, cu sprijinul autoritãþilor administraþiei
publice locale, secþii de votare pe lângã unitãþile militare ºi
vor asigura dotarea acestora cu cele necesare pentru exercitarea dreptului de vot.
Art. 8. Ñ (1) Institutul Naþional de Statisticã ºi Studii
Economice va asigura numãrul de informaticieni, statisticieni
ºi personal tehnic auxiliar, dotarea necesarã cu echipamente ºi tehnicã de calcul ºi programele de prelucrare a
datelor pentru efectuarea operaþiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor.
(2) Institutul Naþional de Statisticã ºi Studii Economice
va organiza instruirea conducerilor direcþiilor generale
judeþene de statisticã privind participarea specialiºtilor informaticieni, statisticieni ºi a personalului tehnic auxiliar la
efectuarea operaþiunilor tehnice pentru stabilirea rezultatelor
alegerilor.
(3) Ministerul Funcþiei Publice ºi Institutul Naþional de
Statisticã ºi Studii Economice vor propune spre adoptare
Guvernului modelul proceselor-verbale pentru stabilirea
rezultatelor alegerilor, precum ºi al celorlalte formulare
necesare.
Art. 9. Ñ Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Ministerul
Culturii vor dispune mãsurile necesare pentru a pune la
dispoziþie autoritãþilor administraþiei publice locale spaþii
corespunzãtoare în unitãþile din subordine, în vederea organizãrii de secþii de votare, precum ºi pentru sprijinirea cu
personal din subordine a operaþiunilor tehnice la secþiile de
votare.
Art. 10. Ñ Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale,
Ministerul Sãnãtãþii, Ministerul Transporturilor ºi Ministerul
Educaþiei Naþionale au obligaþia de a sprijini organizarea de
secþii de votare în unitãþile de asistenþã socialã, în unitãþile
sanitare, în gãri, aerogãri ºi porturi, precum ºi în cãminele
studenþeºti.
Art. 11. Ñ Ministerul Sãnãtãþii va lua mãsurile necesare
pentru asigurarea asistenþei medicale la secþiile de votare.
Art. 12. Ñ (1) Ministerul Afacerilor Externe va aviza, în
condiþiile legii, propunerile Biroului Electoral Central de
acreditare a observatorilor strãini, precum ºi a delegaþiilor
mass-media strãine.
(2) Ministerul Transporturilor, în colaborare cu
Autoritatea Naþionalã pentru Turism, va asigura personalul
necesar în vederea sprijinirii Biroului Electoral Central
pentru soluþionarea unor probleme privitoare la rezervarea
locurilor de cazare ºi la procurarea mijloacelor de transport,
potrivit reglementãrilor în vigoare, pentru observatorii ºi
reprezentanþii mass-media din strãinãtate.
Art. 13. Ñ (1) Ministerul Afacerilor Externe va furniza în
timp util datele necesare pentru organizarea ºi numerotarea secþiilor de votare din strãinãtate.
(2) Ministerul Afacerilor Externe ºi Ministerul
Transporturilor sunt obligate sã sprijine organizarea de
secþii de votare pentru cetãþenii români care se aflã în ziua
alegerilor în afara graniþelor þãrii.
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Art. 14. Ñ (1) La nivelul judeþelor ºi al municipiului
Bucureºti se vor constitui, în termen de 3 zile de la data
intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, prin ordin al prefectului, comisii tehnice judeþene, respectiv a municipiului
Bucureºti, în componenþa prevãzutã în anexa nr. 2, cu
atribuþii în coordonarea ºi urmãrirea îndeplinirii sarcinilor
autoritãþilor administraþiei publice locale prevãzute în legislaþia în vigoare în domeniul alegerii Camerei Deputaþilor, a
Senatului ºi a Preºedintelui României.
(2) La ºedinþele comisiei tehnice pot participa, în calitate de invitaþi, reprezentanþi ai partidelor politice
parlamentare.
(3) Pentru urmãrirea ºi soluþionarea operativã a problemelor curente din circumscripþia electoralã, pe lângã comisia tehnicã se constituie un grup tehnic de lucru, condus
de secretarul general al prefecturii, format din specialiºti
desemnaþi de conducãtorii serviciilor publice ale ministerelor
ºi ale celorlalte autoritãþi ale administraþiei publice centrale,
organizate la nivelul judeþului, respectiv al municipiului
Bucureºti. Din grupul tehnic de lucru vor face parte ºi 2Ð3
specialiºti din aparatul consiliilor judeþene.
(4) În perioada în care îºi desfãºoarã activitatea în
cadrul grupului tehnic de lucru membrii acestuia vor fi
degrevaþi de sarcinile de serviciu.
(5) Condiþiile materiale necesare pentru funcþionarea
grupului tehnic de lucru se asigurã prin grija prefecturii.
Salariile ºi celelalte drepturi bãneºti cuvenite salariaþilor
delegaþi în grupul tehnic de lucru se achitã de instituþiile
de la care aceºtia provin.
Art. 15. Ñ (1) Ministerul Funcþiei Publice va organiza,
în termen de cel mult 5 zile de la data intrãrii în vigoare a
prezentei hotãrâri, instruirea prefecþilor, a secretarilor generali ai prefecturilor ºi a secretarilor judeþelor cu privire la
organizarea ºi desfãºurarea alegerii Camerei Deputaþilor, a
Senatului ºi a Preºedintelui României.
(2) În termen de 7 zile de la data intrãrii în vigoare a
prezentei hotãrâri prefecþii vor organiza instruirea primarilor
ºi a secretarilor comunelor, oraºelor ºi municipiilor cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizãrii ºi
desfãºurãrii în bune condiþii a alegerii Camerei Deputaþilor,
a Senatului ºi a Preºedintelui României.
(3) În perioada campaniei electorale Ministerul Funcþiei
Publice va acorda sprijin de specialitate prefecturilor ºi
primãriilor, în vederea realizãrii la termen ºi în condiþii
corespunzãtoare a sarcinilor ce le revin în organizarea ºi
desfãºurarea alegerii Camerei Deputaþilor, a Senatului ºi a
Preºedintelui României.
Art. 16. Ñ (1) Ministerul Funcþiei Publice va asigura
condiþii corespunzãtoare Ñ sediu, dotare tehnicã, materialã
ºi personal auxiliar Ñ pentru funcþionarea Biroului Electoral
Central.
(2) Prefecturile judeþelor, respectiv a municipiului
Bucureºti, în colaborare cu preºedinþii consiliilor judeþene ºi
cu primarii, vor asigura condiþiile corespunzãtoare pentru
funcþionarea celorlalte birouri ºi oficii electorale, potrivit prevederilor art. 83 alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 68/1992

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 483/3.X.2000

pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a Senatului, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Art. 17. Ñ (1) Comisiile tehnice judeþene, respectiv a
municipiului Bucureºti, vor informa sãptãmânal Comisia
Tehnicã Centralã în legãturã cu stadiul pregãtirii ºi organizãrii alegerii Camerei Deputaþilor, a Senatului ºi a
Preºedintelui României.

(2) Comisia Tehnicã Centralã va informa sãptãmânal
Guvernul în legãturã cu stadiul îndeplinirii acþiunilor privind
pregãtirea ºi organizarea alegerii Camerei Deputaþilor, a
Senatului ºi a Preºedintelui României.
Art. 18. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTATIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul funcþiei publice,
Marian Pârjol,
secretar de stat
p. Ministru de stat, ministrul sãnãtãþii,
Irinel Popescu,
secretar de stat
p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Stelian Oancea,
secretar de stat
Ministru de interne,
Constantin Dudu Ionescu
Ministrul apãrãrii naþionale,
Sorin Frunzãverde
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul transporturilor,
Anca Boagiu

p. Ministrul educaþiei naþionale,
Adrian Miroiu,
secretar de stat
Ministrul culturii,
Ion Caramitru
Ministru delegat pe lângã primul-ministru
pentru minoritãþile naþionale,
PŽter Eckstein Kov‡cs
Departamentul pentru comunicare
Gabriela Vrânceanu Firea,
secretar de stat
p. Preºedintele Autoritãþii Naþionale pentru Turism,
Floare Comºa
Preºedintele Institutului Naþional de Statisticã
ºi Studii Economice,
Victor Dinculescu
Ministru de stat, ministrul justiþiei,
Valeriu Stoica

Bucureºti, 28 septembrie 2000.
Nr. 853.

ANEXA Nr. 1

COMPONENÞA

Comisiei Tehnice Centrale
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Ministerul Funcþiei Publice
Ministerul Justiþiei
Ministerul Finanþelor
Ministerul Apãrãrii Naþionale
Ministerul de Interne
Ministerul Afacerilor Externe
Ministerul Educaþiei Naþionale
Ministerul Culturii
Ministerul Transporturilor
Ministerul Sãnãtãþii
Autoritatea Naþionalã pentru Turism
Institutul Naþional de Statisticã ºi Studii Economice
Administraþia Naþionalã a Rezervelor de Stat
Departamentul pentru Comunicare
Departamentul pentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale
Agenþia Naþionalã de Presã ”RompresÒ
Societatea Comercialã de Distribuþie ºi Furnizare a Energiei Electrice ”ElectricaÒ Ñ S.A.
Societatea Naþionalã de Telecomunicaþii ”RomtelecomÒ Ñ S.A.
Societatea Românã de Televiziune
Societatea Românã de Radiodifuziune.
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ANEXA Nr. 2
COMPONENÞA

Comisiei tehnice judeþene ºi a municipiului Bucureºti
Ñ Prefectul judeþului sau al municipiului Bucureºti
Ñ Secretarul general al prefecturii
Ñ Secretarul judeþului (sau al municipiului Bucureºti)
Ñ Directorul general al Direcþiei generale judeþene pentru statisticã
Ñ Directorul general al Direcþiei generale judeþene a finanþelor publice ºi controlului financiar
de stat
Ñ Inspectorul-ºef al Inspectoratului judeþean de poliþie (pentru municipiul Bucureºti, directorul
general al Direcþiei Generale de Poliþie a Municipiului Bucureºti)
Ñ ªeful Serviciului judeþean (sau al municipiului Bucureºti) de evidenþã informatizatã a
persoanei
Ñ ªeful Centrului militar judeþean
Ñ Comandantul Comandamentului de jandarmi judeþean (pentru municipiul Bucureºti, ºeful
Direcþiei de ordine publicã din Comandamentul Naþional al Jandarmeriei)
Ñ Inspectorul general al Inspectoratului ºcolar judeþean
Ñ Directorul Direcþiei de sãnãtate publicã judeþene
Ñ Directorul sucursalei judeþene a Societãþii Naþionale de Telecomunicaþii ”RomtelecomÒ Ñ S.A.
Ñ Directorul sucursalei judeþene a Societãþii Comerciale de Distribuþie ºi Furnizare a
Energiei Electrice ”ElectricaÒ Ñ S.A.
Ñ Corespondentul judeþean al Agenþiei Naþionale de Presã ”RompresÒ.
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de organe ale administraþiei publice ºi de alte instituþii publice, care nu sunt
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