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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului naþional Pentru Merit în grad de Mare Cruce
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României, precum ºi ale art. 4 alin. (1), ale
art. 6 lit. A pct. III ºi ale art. 11 alin. (1) pct. I.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al României,
la propunerea ministrului afacerilor externe,
pentru contribuþia personalã la întãrirea ºi dezvoltarea relaþiilor de colaborare dintre Republica Filipine ºi România,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se conferã Ordinul naþional Pentru Merit
în grad de Mare Cruce Excelenþei sale doamnei Maria

Rosario Janolo, ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al
Republicii Filipine la Bucureºti.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din Constituþia
României, contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 4 iulie 2002.
Nr. 605.
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ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAÞIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL INDUSTRIEI ªI RESURSELOR
AUTORITATEA NAÞIONALÃ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
pentru aprobarea Codului de mãsurare a energiei electrice
Preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
în temeiul prevederilor art. 4, ale art. 5 pct. 11 ºi ale art. 9 alin. (4) ºi (5) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul
Energiei Ñ ANRE, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin Legea nr. 99/2000, cu modificãrile ulterioare, ºi ale art. 70
lit. f) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 63/1998, cu modificãrile ulterioare,
având în vedere Procesul-verbal al ºedinþei Comitetului de reglementare al Autoritãþii Naþionale de Reglementare
în Domeniul Energiei din data de 19 iunie 2002,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Codul de mãsurare a energiei
electrice, cuprins în anexa*) care face parte integrantã din
prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 3. Ñ La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin
se abrogã Decizia preºedintelui Autoritãþii Naþionale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/1999 pentru

aprobarea Regulamentului de mãsurare a cantitãþilor de
energie electricã tranzacþionate pe piaþa angro, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 23 iulie 1999.
Art. 4. Ñ Departamentul licenþe, autorizaþii ºi reglementãri tehnice, Departamentul tarife, reglementãri comerciale ºi protecþia consumatorului ºi agenþii economici din
cadrul sectorului energetic vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Ion Lungu
Bucureºti, 20 iunie 2002.
Nr. 17.
*) Autoritatea Naþionalã de Reglementare în Domeniul Energiei va pune anexa la dispoziþie agenþilor economici interesaþi, la cererea acestora,
contra cost.

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE
ªI ADMINISTRAREA PARTICIPAÞIILOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã
la Societatea Comercialã ”ArisÒ Ñ S.A. Arad
Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, ºi ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de
organizare ºi funcþionare a Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 678/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,
în vederea stabilirii modului de administrare ºi gestionare, precum ºi a mãsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercialã ”ArisÒ Ñ S.A. Arad,
emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se instituie procedura de administrare specialã în perioada de privatizare la Societatea Comercialã
”ArisÒ Ñ S.A. Arad, denumitã în continuare societate comercialã, cu sediul în municipiul Arad, Calea Victoriei nr. 33Ñ35,
judeþul Arad, înmatriculatã la Oficiul registrului comerþului
sub nr. J02/1 din 3 ianuarie 1991, începând cu data de
15 iunie 2002.
Art. 2. Ñ (1) Pe durata administrãrii speciale în perioada privatizãrii administratorul special are atribuþiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritãþii
pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului.
(2) Conþinutul mandatului prevãzut la alin. (1) va
cuprinde în principal, dar fãrã a se limita la acestea,
urmãtoarele atribuþii:

a) luarea unor mãsuri de administrare ºi gestionare a
societãþii comerciale, cu accent pe:
Ñ situaþia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari ºi de performanþã;
Ñ identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;
Ñ inventarierea datoriilor societãþii comerciale, precum ºi
a plãþilor restante, în structura lor;
Ñ inventarierea creanþelor pe care societatea comercialã
le are de recuperat;
Ñ cunoaºterea situaþiei litigiilor care greveazã asupra
societãþii comerciale;
Ñ inventarierea activelor posibil a fi revendicate;
b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specialã în perioada de
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privatizare, în vederea neînceperii de cãtre aceºtia a
oricãror mãsuri de executare silitã împotriva societãþii
comerciale;
c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
Finanþelor Publice, pentru bugetul de stat, ºi ale celorlalte
ministere ºi instituþii, pentru bugetul asigurãrilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale, precum ºi ale autoritãþilor
administraþiei publice locale, pentru bugetele locale, de a
elibera certificatele de obligaþii bugetare pentru datoriile
bugetare acumulate pânã la data de 31 decembrie 2001;
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d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea
graficelor de reeºalonare a datoriilor restante, respectarea
acestora ºi efectuarea plãþilor facturilor curente;
e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor mãsuri pentru întãrirea acesteia.
Art. 3. Ñ Procedura de administrare specialã în perioada de privatizare înceteazã la data transferului dreptului
de proprietate asupra acþiunilor în situaþia privatizãrii
societãþii comerciale sau la data stabilitã prin ordin al
ministrului Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului.

Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
Bucureºti, 18 iunie 2002.
Nr. 23.
AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE
ªI ADMINISTRAREA PARTICIPAÞIILOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã
la Societatea Comercialã ”DobrominÒ Ñ S.A. Constanþa
Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, ºi ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de
organizare ºi funcþionare a Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 678/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,
în vederea stabilirii modului de administrare ºi gestionare, precum ºi a mãsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercialã ”DobrominÒ Ñ S.A. Constanþa,
emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se instituie procedura de administrare specialã în perioada de privatizare la Societatea Comercialã
”DobrominÒ Ñ S.A. Constanþa, denumitã în continuare societate comercialã, cu sediul în municipiul Constanþa,
str. Marc Aureliu nr. 4, judeþul Constanþa, înmatriculatã la
Oficiul registrului comerþului sub nr. J/13/3.723/1991,
începând cu data de 10 iunie 2002.
Art. 2. Ñ (1) Pe durata administrãrii speciale în perioada privatizãrii administratorul special are atribuþiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritãþii
pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului.
(2) Conþinutul mandatului prevãzut la alin. (1) va
cuprinde în principal, dar fãrã a se limita la acestea,
urmãtoarele atribuþii:
a) luarea unor mãsuri de administrare ºi gestionare a
societãþii comerciale, cu accent pe:
Ñ situaþia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari ºi de performanþã;
Ñ identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;
Ñ inventarierea datoriilor societãþii comerciale, precum ºi
a plãþilor restante, în structura lor;
Ñ inventarierea creanþelor pe care societatea comercialã
le are de recuperat;

Ñ cunoaºterea situaþiei litigiilor care greveazã asupra
societãþii comerciale;
Ñ inventarierea activelor posibil a fi revendicate;
b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specialã în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de cãtre aceºtia a oricãror
mãsuri de executare silitã împotriva societãþilor comerciale;
c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
Finanþelor Publice, pentru bugetul de stat, ºi ale celorlalte
ministere ºi instituþii, pentru bugetul asigurãrilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale, precum ºi ale autoritãþilor
administraþiei publice locale, pentru bugetele locale, de a
elibera certificatele de obligaþii bugetare pentru datoriile
bugetare acumulate pânã la data de 31 decembrie 2001;
d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea
graficelor de reeºalonare a datoriilor restante, respectarea
acestora ºi efectuarea plãþilor facturilor curente;
e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor mãsuri pentru întãrirea acesteia.
Art. 3. Ñ Procedura de administrare specialã în perioada de privatizare înceteazã la data transferului dreptului
de proprietate asupra acþiunilor în situaþia privatizãrii
societãþii comerciale sau la data stabilitã prin ordin al
ministrului Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului.

Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
Bucureºti, 18 iunie 2002.
Nr. 24.
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AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE
ªI ADMINISTRAREA PARTICIPAÞIILOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã
la Societatea Comercialã ”CMBÒ Ñ S.A. Bocºa
Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administarea Participaþiilor Statului,
în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, ºi ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de
organizare ºi funcþionare a Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 678/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,
în vederea stabilirii modului de administrare ºi gestionare, precum ºi a mãsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercialã ”CMBÒ Ñ S.A. Bocºa,
emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se instituie procedura de administrare specialã în perioada de privatizare la Societatea Comercialã
”CMBÒ Ñ S.A. Bocºa, denumitã în continuare societate
comercialã, cu sediul în localitatea Bocºa, Str. Republicii
nr. 2Ñ8, judeþul Caraº-Severin, înmatriculatã la Oficiul
registrului comerþului sub nr. J/11/5/1991, începând cu data
de 18 iunie 2002.
Art. 2. Ñ (1) Pe durata administrãrii speciale în perioada privatizãrii administratorul special are atribuþiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritãþii
pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului.
(2) Conþinutul mandatului prevãzut la alin. (1) va
cuprinde în principal, dar fãrã a se limita la acestea,
urmãtoarele atribuþii:
a) luarea unor mãsuri de administrare ºi gestionare a
societãþii comerciale, cu accent pe:
Ñ situaþia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari ºi de performanþã;
Ñ identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;
Ñ inventarierea datoriilor societãþii comerciale, precum ºi
a plãþilor restante, în structura lor;
Ñ inventarierea creanþelor pe care societatea comercialã
le are de recuperat;

Ñ cunoaºterea situaþiei litigiilor care greveazã asupra
societãþii comerciale;
Ñ inventarierea activelor posibil a fi revendicate;
b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specialã în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de cãtre aceºtia a oricãror
mãsuri de executare silitã împotriva societãþii comerciale;
c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
Finanþelor Publice, pentru bugetul de stat, ºi ale celorlalte
ministere ºi instituþii, pentru bugetul asigurãrilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale, precum ºi ale autoritãþilor
administraþiei publice locale, pentru bugetele locale, de a
elibera certificatele de obligaþii bugetare pentru datoriile
bugetare acumulate pânã la data de 31 decembrie 2001;
d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea
graficelor de reeºalonare a datoriilor restante, respectarea
acestora ºi efectuarea plãþilor facturilor curente;
e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor mãsuri pentru întãrirea acesteia.
Art. 3. Ñ Procedura de administrare specialã în perioada de privatizare înceteazã la data transferului dreptului
de proprietate asupra acþiunilor în situaþia privatizãrii
societãþii comerciale sau la data stabilitã prin ordin al
ministrului Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului.

Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
Bucureºti, 18 iunie 2002.
Nr. 25.
AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE
ªI ADMINISTRAREA PARTICIPAÞIILOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã
la Societatea Comercialã ”TeproÒ Ñ S.A. Iaºi
Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, ºi ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de
organizare ºi funcþionare a Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 678/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,
în vederea stabilirii modului de administrare ºi gestionare, precum ºi a mãsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercialã ”TeproÒ Ñ S.A. Iaºi,
emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se instituie procedura de administrare specialã sediul în municipiul Iaºi, ªos. Chiºinãului nr. 132, judeþul
în perioada de privatizare la Societatea Comercialã ”TeproÒ Ñ

Iaºi, înmatriculatã la Oficiul registrului comerþului sub

S.A. Iaºi, denumitã în continuare societate comercialã, cu

nr. J22/278/1991, începând cu data de 24 iunie 2002.
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Art. 2. Ñ (1) Pe durata administrãrii speciale în perioada privatizãrii administratorul special are atribuþiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritãþii
pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului.
(2) Conþinutul mandatului prevãzut la alin. (1) va
cuprinde în principal, dar fãrã a se limita la acestea,
urmãtoarele atribuþii:
a) luarea unor mãsuri de administrare ºi gestionare a
societãþii comerciale, cu accent pe:
Ñ situaþia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari ºi de performanþã;
Ñ identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;
Ñ inventarierea datoriilor societãþii comerciale, precum
ºi a plãþilor restante, în structura lor;
Ñ inventarierea creanþelor pe care societatea comercialã le are de recuperat;
Ñ cunoaºterea situaþiei litigiilor care greveazã asupra
societãþii comerciale;
Ñ inventarierea activelor posibil a fi revendicate;
b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specialã în perioada de pri-
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vatizare, în vederea neînceperii de cãtre aceºtia a oricãror
mãsuri de executare silitã împotriva societãþii comerciale;
c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
Finanþelor Publice, pentru bugetul de stat, ºi ale celorlalte
ministere ºi instituþii, pentru bugetul asigurãrilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale, precum ºi ale autoritãþilor
administraþiei publice locale, pentru bugetele locale, de a
elibera certificatele de obligaþii bugetare pentru datoriile
bugetare acumulate pânã la data de 31 decembrie 2001;
d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea
graficelor de reeºalonare a datoriilor restante, respectarea
acestora ºi efectuarea plãþilor facturilor curente;
e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor mãsuri pentru întãrirea acesteia.
Art. 3. Ñ Procedura de administrare specialã în perioada de privatizare înceteazã la data transferului dreptului
de proprietate asupra acþiunilor în situaþia privatizãrii
societãþii comerciale sau la data stabilitã prin ordin al
ministrului Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului.

Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
Bucureºti, 24 iunie 2002.
Nr. 26.
AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE
ªI ADMINISTRAREA PARTICIPAÞIILOR STATULUI

ORDIN
privind instituirea procedurii de administrare specialã
la Societatea Comercialã ”GriroÒ Ñ S.A. Bucureºti
Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele mãsuri pentru accelerarea privatizãrii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, ºi ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de
organizare ºi funcþionare a Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului, aprobat prin Hotãrârea
Guvernului nr. 678/2001, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,
în vederea stabilirii modului de administrare ºi gestionare, precum ºi a mãsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercialã ”GriroÒ Ñ S.A. Bucureºti,
emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se instituie procedura de administrare specialã în perioada de privatizare la Societatea Comercialã
”GriroÒ Ñ S.A. Bucureºti, denumitã în continuare societate
comercialã, cu sediul în municipiul Bucureºti, Calea Griviþei
nr. 357, sectorul 1, înmatriculatã la Oficiul registrului
comerþului sub nr. J40/240/1991, începând cu data de 24
iunie 2002.
Art. 2. Ñ (1) Pe durata administrãrii speciale în perioada privatizãrii administratorul special are atribuþiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritãþii
pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului.
(2) Conþinutul mandatului prevãzut la alin. (1) va
cuprinde în principal, dar fãrã a se limita la acestea,
urmãtoarele atribuþii:
a) luarea unor mãsuri de administrare ºi gestionare a
societãþii comerciale, cu accent pe:
Ñ situaþia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari ºi de performanþã;
Ñ identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;
Ñ inventarierea datoriilor societãþii comerciale, precum ºi
a plãþilor restante, în structura lor;

Ñ inventarierea creanþelor pe care societatea comercialã
le are de recuperat;
Ñ cunoaºterea situaþiei litigiilor care greveazã asupra
societãþii comerciale;
Ñ inventarierea activelor posibil a fi revendicate;
b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specialã în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de cãtre aceºtia a oricãror
mãsuri de executare silitã împotriva societãþii comerciale;
c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului
Finanþelor Publice, pentru bugetul de stat, ºi ale celorlalte
ministere ºi instituþii, pentru bugetul asigurãrilor sociale de
stat, bugetele fondurilor speciale, precum ºi ale autoritãþilor
administraþiei publice locale, pentru bugetele locale, de a
elibera certificatele de obligaþii bugetare pentru datoriile
bugetare acumulate pânã la data de 31 decembrie 2001;
d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea
graficelor de reeºalonare a datoriilor restante, respectarea
acestora ºi efectuarea plãþilor facturilor curente;
e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor mãsuri pentru întãrirea acesteia.
Art. 3. Ñ Procedura de administrare specialã în perioada de privatizare înceteazã la data transferului dreptului
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de proprietate asupra acþiunilor în situaþia privatizãrii
societãþii comerciale sau la data stabilitã prin ordin al

ministrului Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului.

Ministrul Autoritãþii pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului,
Ovidiu Tiberiu Muºetescu
Bucureºti, 24 iunie 2002.
Nr. 27.
MINISTERUL APELOR ªI PROTECÞIEI MEDIULUI

ORDIN
privind aprobarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare a Comitetului Naþional Român
pentru Programul Hidrologic Internaþional ºi a componenþei acestuia
Ministrul apelor ºi protecþiei mediului,
având în vedere recomandãrile UNESCO privind modul de desfãºurare a Programului Hidrologic Internaþional ºi
necesitatea conjugãrii eforturilor specialiºtilor din România care activeazã în domeniul hidrologiei ºi al resurselor de apã,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea apelor nr. 107/1996, precum ºi ale art. 7, ale art. 8 alin. (1) lit. c)
ºi alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Apelor ºi Protecþiei
Mediului, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Regulamentul de organizare ºi
funcþionare a Comitetului Naþional Român pentru Programul
Hidrologic Internaþional, prevãzut în anexa nr. 1.
Art. 2. Ñ Se aprobã componenþa Comitetului Naþional
Român pentru Programul Hidrologic Internaþional, prevãzutã
în anexa nr. 2.
Art. 3. Ñ Secretariatul tehnic permanent al Comitetului
Naþional Român pentru Programul Hidrologic Internaþional
se asigurã de cãtre specialiºti din cadrul Ministerului Apelor
ºi Protecþiei Mediului.

Art. 4. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezentul ordin.
Art. 5. Ñ Direcþia generalã de gospodãrire a apelor din
cadrul Ministerului Apelor ºi Protecþiei Mediului, Compania
Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ S.A. ºi Compania Naþionalã
”Institutul Naþional de Meteorologie, Hidrologie ºi
Gospodãrire a ApelorÒ Ñ S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 6. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul apelor ºi protecþiei mediului,
Petru Lificiu
Bucureºti, 6 iunie 2002.
Nr. 526.
ANEXA Nr. 1

REGULAMENT DE ORGANIZARE ªI FUNCÞIONARE
a Comitetului Naþional Român pentru Programul Hidrologic Internaþional
Art. 1. Ñ (1) Comitetul Naþional Român pentru
Programul Hidrologic Internaþional, denumit în continuare
Comitet, este organism consultativ care funcþioneazã pe
lângã Ministerul Apelor ºi Protecþiei Mediului.
(2) Comitetul este format din 25 de membri, nominalizaþi
prin ordin al ministrului apelor ºi protecþiei mediului, pe
baza propunerilor înaintate de cãtre conducerile unitãþilor
din care aceºtia provin, conform anexei nr. 2 la ordin.
Art. 2. Ñ (1) Comitetul este condus de un preºedinte,
2 vicepreºedinþi ºi un secretar, care formeazã Biroul operativ, cu rol de a asigura continuitatea activitãþii.
(2) Preºedintele Comitetului este secretarul de stat pentru ape din cadrul Ministerului Apelor ºi Protecþiei Mediului.
(3) Vicepreºedinþii ºi secretarul sunt propuºi de
preºedinte dintre membrii Comitetului, fiind apoi aleºi, de
cãtre Comitet, la prima consfãtuire desfãºuratã dupã intrarea în vigoare a prezentului regulament, cu majoritatea
simplã a membrilor prezenþi.
(4) Secretariatul tehnic permanent al Comitetului este
compus din 3 membri, specialiºti ai Direcþiei generale de
gospodãrire a apelor din cadrul Ministerului Apelor ºi
Protecþiei Mediului.
(5) Comitetul se întruneºte în consfãtuiri ordinare anuale; ori de câte ori este necesar, la iniþiativa preºedintelui

Comitetului sau când un numãr de cel puþin 10 membri
solicitã aceasta, se organizeazã consfãtuiri extraordinare.
(6) Consfãtuirile pot avea loc în prezenþa a douã treimi
din numãrul membrilor.
(7) Hotãrârile se adoptã prin vot deschis, cu majoritatea
simplã a celor prezenþi la consfãtuire.
(8) Deciziile operative dintre douã consfãtuiri ale
Comitetului se adoptã de Biroul operativ cu majoritatea
simplã a voturilor membrilor acestuia.
(9) Hotãrârile Comitetului ºi deciziile Biroului operativ
cuprind propuneri care se înainteazã spre aprobare
ministrului apelor ºi protecþiei mediului.
(10) La conferinþele Comitetului Biroul operativ poate
invita ºi alþi specialiºti ºi personalitãþi recunoscute în domeniu.
Art. 3. Ñ Componenþa nominalã a Comitetului, aprobatã
prin ordin al ministrului apelor ºi protecþiei mediului, se
comunicã, anual ºi la cerere, secretarului general al
UNESCO, pentru includerea acesteia în Lista comitetelor
naþionale pentru Programul Hidrologic Internaþional ºi a
punctelor focale din þãrile membre ale UNESCO, care se
publicã periodic de acest for.
Art. 4. Ñ Membrii Comitetului sunt salarizaþi de unitãþile
unde sunt angajaþi.
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Art. 5. Ñ Comitetul desfãºoarã urmãtoarele activitãþi:
a) informeazã anual Comisia Naþionalã a României pentru UNESCO asupra activitãþilor desfãºurate ºi asupra
modificãrilor survenite în componenþa sa;
b) asigurã corelarea programelor naþionale din domeniul
hidrologiei ºi gospodãririi resurselor de apã cu
recomandãrile Consiliului interguvernamental de coordonare
a activitãþii în cadrul Programului Hidrologic Internaþional,
coordonat de UNESCO;
c) colaboreazã cu Comisia Naþionalã a României pentru
UNESCO în vederea asigurãrii corelãrii programului cu alte
activitãþi cultural-ºtiinþifice, conform prerogativelor acestei
comisii;
d) participã cu experþi la elaborarea ºi derularea temelor
ºi proiectelor cu caracter internaþional, care fac obiectul
colaborãrii regionale ºi globale; propune experþi ºi raportori
pentru grupele de lucru, comisiile ºi conferinþele organizate
în cadrul Programului Hidrologic Internaþional;
e) participã cu delegaþi la acþiunile ºi manifestãrile
ºtiinþifice internaþionale legate de Programul Hidrologic
Internaþional;

f) coordoneazã ºi coreleazã pe plan naþional programul
propriu cu programele elaborate de Organizaþia
Meteorologicã Mondialã, Organizaþia Internaþionalã pentru
Alimentaþie ºi Agriculturã Ñ FAO ºi de alte organizaþii ºi
organisme naþionale ºi internaþionale de specialitate;
g) propune includerea activitãþilor pentru realizarea
Programului Hidrologic Internaþional în activitatea specificã
desfãºuratã în cadrul Ministerului Apelor ºi Protecþiei
Mediului ºi al unitãþilor de specialitate aflate în subordinea,
sub autoritatea sau în coordonarea acestuia ºi urmãreºte
ulterior derularea acestor activitãþi;
h) organizeazã, prin intermediul Biroului operativ, concursurile pentru candidaþii la burse în vederea participãrii la
cursuri postuniversitare ºi stagii de perfecþionare în þarã ºi
în strãinãtate, pe linia Programului Hidrologic Internaþional.
Art. 6. Ñ Corespondenþa internã ºi internaþionalã a
Comitetului se primeºte ºi se expediazã prin registratura
Ministerului Apelor ºi Protecþiei Mediului.
ANEXA Nr. 2

COMPONENÞA

Comitetului Naþional Român pentru Programul Hidrologic Internaþional
Ñ 3 specialiºti din cadrul Ministerului Apelor ºi Protecþiei
Mediului
Ñ 5 specialiºti din cadrul Companiei Naþionale ”Apele
RomâneÒ Ñ S.A. ºi al direcþiilor sale bazinale
Ñ 4 specialiºti din cadrul Companiei Naþionale ”Institutul
Naþional de Meteorologie, Hidrologie ºi Gospodãrire a
ApelorÒ Ñ S.A.
Ñ 2 specialiºti din cadrul Institutului Naþional de
Cercetare-Dezvoltare pentru Protecþia Mediului Ñ ICIM
Bucureºti
Ñ 1 specialist din cadrul Institutului Naþional de
Cercetare-Dezvoltare Marinã ”Grigore AntipaÒ Ñ I.N.C.D.M.
Constanþa
Ñ 1 specialist din cadrul Universitãþii Tehnice de
Construcþii Bucureºti

Ñ 1 specialist din cadrul Universitãþii din Bucureºti,
Facultatea de Geografie
Ñ 1 specialist din cadrul Universitãþii Politehnice
Bucureºti
Ñ 1 specialist din cadrul Universitãþii de ªtiinþe Agricole
Ñ 1 specialist din cadrul Institutului de Geografie
Bucureºti
Ñ 1 specialist din cadrul Universitãþii Tehnice Timiºoara
Ñ 1 specialist din cadrul Comisiei de Limnologie a
Academiei Române
Ñ 1 specialist din cadrul Societãþii Comerciale
”AquaproiectÒ Ñ S.A.
Ñ 1 specialist din cadrul Societãþii Comerciale
”HidroelectricaÒ Ñ S.A.
Ñ 1 specialist din cadrul Societãþii Naþionale
”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.

ACTE ALE CONSILIULUI NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
CONSILIUL NAÞIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
pentru retragerea unor licenþe de emisie
În conformitate cu dispoziþiile art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,
Consiliul Naþional al Audiovizualului d e c i d e :
Articol unic. Ñ Având în vedere renunþarea la activitatea pentru care au primit licenþa de emisie, se retrag

la cerere licenþele de emisie urmãtoarelor societãþi
comerciale:

CATV
Nr.
crt.

1.
2.

Titularul licenþei de emisie
(societatea comercialã)

FDDÐPROD Ñ S.R.L.
CONSTANT TRADING
COMPANY Õ95 Ñ S.R.L.

Numãrul licenþei de emisie/
Data eliberãrii

C2.990 din 18 decembrie 2001
C2.630 din 15 martie 2001

Localitatea
(Judeþul)

Dumbrãviþa (Maramureº)
Voluntari (Ilfov)

Data retragerii
licenþei de emisie

1
1

ianuarie
ianuarie

2002
2002
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crt.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Titularul licenþei de emisie
(societatea comercialã)

TELESON Ñ S.R.L.

Numãrul licenþei de emisie/
Data eliberãrii

C711 din 6 aprilie 1995
C2.362 din 29 iunie 2000
C1.675 din 29 octombrie 1998

STARGATE Ñ S.R.L.

C2.686
C2.849
C2.850
C2.851
ASTRAL TELECOM Ñ S.A. C2.288
C461
NB LINE Ñ S.R.L.
C1.089
CREASTA RAIBAN Ñ S.R.L. C1.931
DEYVID COM. Ñ S.R.L.
C2.145
ELECTROCONT Ñ S.R.L.
C1.882
NORTELÑSAT Ñ S.R.L.
C1.524

din
din
din
din
din
din
din
din
din
din
din

17
11
11
11
22
9
14
13
17
13
7

mai 2001
iulie 2001
iulie 2001
iulie 2001
iunie 2000
iunie 1994
mai 1996
iulie 1999
februarie 2000
mai 1999
aprilie 1998

Localitatea
(Judeþul)

Band (Mureº)
Bãlãuºeri (Mureº)
Grebeniºu de Câmpie
(Mureº)
Brazi (Arad)
Zarand (Arad)
Olari (Arad)
Pleºcuþa (Arad)
Tulcea (Tulcea)
Apahida (Cluj)
Afumaþi (Ilfov)
Bârzava (Arad)
Pânceºti (Bacãu)
Iacobeni (Suceava)
Þicleni (Gorj)

Data retragerii
licenþei de emisie

1 ianuarie 2002
27 mai
2002
1 ianuarie 2002
1 ianuarie 2002

1 ianuarie 2002
21
6
1
1
26

februarie
iunie
ianuarie
ianuarie
ianuarie

2002
2002
2002
2002
2002
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ªERBAN MADGEARU
Bucureºti, 14 iunie 2002.
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