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DECRETE
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului naþional Serviciul Credincios
în grad de Cavaler
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ºi ale art. 99 din Constituþia
României, precum ºi ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. II ºi ale art. 11
din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al României, cu
modificãrile ulterioare,
la propunerea ministrului administraþiei publice,
pentru îndelungata carierã didacticã, pentru activitatea susþinutã pusã
în slujba comunitãþii, în calitate de prefect al judeþului Someº, în anii grei de
dupã încheierea celui de-al doilea rãzboi mondial ºi a revenirii Clujului în
hotarele patriei,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se conferã Ordinul naþional Serviciul Credincios în grad
de Cavaler domnului profesor doctor Gheorghe I. Neamþu.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 15 ianuarie 2003.
Nr. 44.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea unor decoraþii naþionale
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ºi ale art. 99 din Constituþia României, precum ºi ale art. 4 alin. (1), ale
art. 6 lit. A ºi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al României, cu modificãrile
ulterioare,
la propunerea ministrului sãnãtãþii ºi familiei,
pentru deosebita ºi constanta activitate umanitarã ºi contribuþia semnificativã la îmbunãtãþirea actului medical din
cadrul Spitalului Clinic de Urgenþã Floreasca,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Art. 1. Ñ Se conferã Ordinul naþional Serviciul
Credincios în grad de Mare Ofiþer domnului Otmar Gehrig,
responsabilul proiectului, doctor la Spitalul Universitar din
ZŸrich, Confederaþia Elveþianã.
Art. 2. Ñ Se conferã Ordinul naþional Serviciul
Credincios în grad de Ofiþer urmãtorilor:
Ñ domnului Ernst Schneider, doctor la Spitalul
Universitar din ZŸrich, Confederaþia Elveþianã;

Ñ domnului Reto Stocker, doctor la Spitalul Universitar
din ZŸrich, Confederaþia Elveþianã;
Ñ domnului Christian Ruef, profesor doctor la Spitalul
Universitar din ZŸrich, Confederaþia Elveþianã.
Art. 3. Ñ Se conferã Ordinul naþional Pentru Merit în
grad de Comandor domnului Harry Schenk, asistent-ºef la
Spitalul Universitar din ZŸrich, Confederaþia Elveþianã.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 15 ianuarie 2003.
Nr. 45.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului naþional Pentru Merit
în grad de Cavaler
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ºi ale art. 99 din Constituþia
României, precum ºi ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III ºi ale art. 11
din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naþional de decoraþii al României, cu
modificãrile ulterioare,
la propunerea directorului Serviciului Român de Informaþii,
pentru a recompensa serviciile deosebite aduse statului român în procesul de integrare euroatlanticã,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se conferã Ordinul naþional Pentru Merit în grad de
Cavaler :
Ñ domnului Carl David Buckland jr., expert din Oficiul de Securitate
NATO;
Ñ domnului John Charles Robillard, expert din Oficiul de Securitate
NATO.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

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

ADRIAN NÃSTASE
Bucureºti, 15 ianuarie 2003.
Nr. 46.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea stemei oraºului Cernavodã,
judeþul Constanþa
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 10 alin. 2 din Legea
nr. 102/1992 privind stema þãrii ºi sigiliul statului,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ (1) Se aprobã stema oraºului Cernavodã, judeþul
Constanþa, prevãzutã în anexa nr. 1.
(2) Descrierea elementelor stemei ºi semnificaþia acestora sunt
prevãzute în anexa nr. 1a).
(3) Anexele nr. 1 ºi 1a) fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 18 decembrie 2002.
Nr. 1.534.
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ANEXA Nr. 1*)
STEMA

oraºului Cernavodã, judeþul Constanþa

*) Anexa nr. 1 este reprodusã în facsimil.
ANEXA Nr. 1a)
DESCRIEREA ªI SEMNIFICAÞIILE

elementelor însumate ale stemei oraºului Cernavodã, judeþul Constanþa
Descrierea stemei
Podul construit de Anghel Saligny la sfârºitul secolului
Stema oraºului Cernavodã, potrivit anexei nr. 1 la al XIX-lea reprezintã imaginea-simbol a dezvoltãrii oraºului
hotãrâre, se compune dintr-un scut cu baza curbatã.
Cernavodã, a unirii teritoriului dobrogean cu Regatul român.
În câmp albastru, în ºef, sunt reprezentate simbolul atomului, de argint, podul lui Anghel Saligny, de aur, ºi statuia Acest pod a fãcut legãtura materialã ºi spiritualã între provincii, facilitând înglobarea Dobrogei în sistemul statal, ecoGânditorului, natural.
În câmpul inferior este reprezentatã o apã neagrã.
nomic ºi cultural al României moderne.
Scutul este timbrat de o coroanã muralã de argint, forCelebrele statuete, Gânditorul ºi perechea sa femininã,
matã din trei turnuri crenelate.
vestigii
ale culturii eneolitice Hamangia, au fost descoperite
Semnificaþia elementelor însumate
în
apropierea
oraºului, fiind un simbol al perenitãþii vieþii pe
Simbolul atomului este emblema activitãþii Centralei
aceste meleaguri.
Nuclearoelectrice Cernavodã.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea stemei municipiului Câmpia Turzii,
judeþul Cluj
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 10 alin. 2 din Legea
nr. 102/1992 privind stema þãrii ºi sigiliul statului,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ (1) Se aprobã stema municipiului Câmpia Turzii, judeþul
Cluj, prevãzutã în anexa nr. 1.
(2) Descrierea elementelor stemei ºi semnificaþia acestora sunt
prevãzute în anexa nr. 1a).
(3) Anexele nr. 1 ºi 1a) fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 18 decembrie 2002.
Nr. 1.535.
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ANEXA Nr. 1*)
STEMA

municipiului Câmpia Turzii, judeþul Cluj

*) Anexa nr. 1 este reprodusã în facsimil.
ANEXA Nr. 1a)
DESCRIEREA ªI SEMNIFICAÞIILE

elementelor însumate ale stemei municipiului Câmpia Turzii, judeþul Cluj
Scutul este timbrat de o coroanã muralã, de argint, forDescrierea stemei
Stema municipiului Câmpia Turzii, potrivit anexei nr. 1 la matã din cinci turnuri crenelate.
Semnificaþia elementelor însumate
hotãrâre, se compune dintr-un scut despicat de un brâu
Sãbiile exprimã simbolic lupta de apãrare dusã de localundat, de argint.
nici
de-a lungul secolelor.
În primul cartier, pe fond albastru, sunt douã sãbii
Cifra 1219 aminteºte de prima atestare documentarã a
încruciºate.
localitãþii.
În cartierul doi, pe fond auriu, este reprezentat un perOala de turnat oþel ºi spicele de grâu simbolizeazã actigament care poartã cifra 1219.
vitatea locuitorilor zonei, respectiv metalurgia ºi cultura
În cartierul inferior, pe fond roºu, sunt reprezentate o cerealelor.
oalã de turnat oþel, oþel curgând ce se transformã într-un
Numãrul turnurilor Ñ cinci Ñ atestã faptul cã aºezarea
colac de sârmã ºi douã spice de grâu.
este un centru urban, ridicat la rang de municipiu.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea stemei municipiului Olteniþa,
judeþul Cãlãraºi
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 10 alin. 2 din Legea
nr. 102/1992 privind stema þãrii ºi sigiliul statului,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ (1) Se aprobã stema municipiului Olteniþa, judeþul
Cãlãraºi, prevãzutã în anexa nr. 1.
(2) Descrierea elementelor stemei ºi semnificaþia acestora sunt
prevãzute în anexa nr. 1 a).
(3) Anexele nr. 1 ºi 1a) fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 18 decembrie 2002.
Nr. 1.537.
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ANEXA Nr. 1*)
STEMA

municipiului Olteniþa, judeþul Cãlãraºi

*) Anexa nr. 1 este reprodusã în facsimil.
ANEXA Nr. 1a)
DESCRIEREA ªI SEMNIFICAÞIILE

elementelor însumate ale stemei municipiului Olteniþa, judeþul Cãlãraºi
Descrierea stemei
Stema municipiului Olteniþa, potrivit anexei nr. 1 la
hotãrâre, se compune dintr-un scut tãiat ce cuprinde în
partea superioarã (o treime), în câmp roºu, un mãnunchi
alcãtuit din trei spice de grâu de aur, cu câte douã frunze
fiecare, din acelaºi material.
În partea inferioarã (douã treimi), în câmp albastru, este
reprezentatã o ancorã de argint, iar la baza sa sunt douã
fascii din acelaºi material.

Scutul este timbrat cu o coroanã muralã din argint, formatã din cinci turnuri crenelate, care conferã localitãþii statutul de municipiu.
Semnificaþia elementelor însumate
Spicele de grâu evocã rolul aºezãrii în producþia agricolã, simbolizând bogãþia câmpiei din Lunca Dunãrii.
Ancora evocã faptul cã aºezarea este port ºi reprezintã
principala activitate industrialã a localitãþii.
Cele douã fascii de la baza scutului semnificã faptul cã
localitatea este situatã într-o bogatã zonã piscicolã, fiind
mãrginitã de fluviul Dunãrea ºi râul Argeº.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea stemei municipiului Alexandria,
judeþul Teleorman
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 10 alin. 2 din Legea
nr. 102/1992 privind stema þãrii ºi sigiliul statului,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ (1) Se aprobã stema municipiului Alexandria, judeþul
Teleorman, prevãzutã în anexa nr. 1.
(2) Descrierea elementelor stemei ºi semnificaþia acestora sunt
prevãzute în anexa nr. 1a).
(3) Anexele nr. 1 ºi 1a) fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Bucureºti, 18 decembrie 2002.
Nr. 1.538.
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ANEXA Nr. 1*)
STEMA

municipiului Alexandria, judeþul Teleorman

*) Anexa nr. 1 este reprodusã în facsimil.

ANEXA Nr. 1a)
DESCRIEREA ªI SEMNIFICAÞIILE

elementelor însumate ale stemei municipiului Alexandria, judeþul Teleorman
Descrierea stemei
Stema municipiului Alexandria, potrivit anexei nr. 1 la
hotãrâre, se compune dintr-un scut fasciat.
În partea superioarã, în câmp albastru, este reprezentat
un cal de argint, în galop.
În partea inferioarã, în câmp de herminã, sunt reprezentate douã mâini înfrãþite, naturale, cu manºete negre.
Pe fascia verde se aflã douãsprezece lacrimi de argint,
dispuse ºase cu ºase ºi despãrþite de ºase besanþi de aur.
Semnificaþia elementelor însumate
Calul de argint este simbol al curajului ºi este o trimitere la preocupãrile oamenilor acestor locuri în activitatea
de creºtere a animalelor, de negoþ, dar evocã ºi faptul cã

locuitorii au trebuit sã facã faþã nãvãlirilor strãine, amintind
de lupta pentru apãrare.
Cele douã mâini reprezintã credinþa, evocând legãturile
stabilite între oameni în vederea realizãrii unui scop comun;
hermina este un atribut domnesc ºi aminteºte de domnitorul Alexandru Dimitrie Ghica (1834Ñ1842), întemeietorul
oraºului.
Fascia cu lacrimi ºi besanþi este inspiratã din vechea
stemã a Ghiculeºtilor, ele amintind lupta pentru unitate
naþionalã, permanenta sete de apã a Bãrãganului ºi rolul
apei în dezvoltarea economicã ºi socialã a urbei.
Turnurile crenelate, în numãr de ºapte, conferã localitãþii
rangul de municipiu reºedinþã de judeþ.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind suplimentarea bugetelor Secretariatului General al Guvernului
ºi Ministerului Culturii ºi Cultelor din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului
pe anul 2003
În temeiul art. 107 din Constituþie, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanþele publice ºi al art. 19
lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã alocarea sumei de 2.800 milioane lei din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia
Guvernului pe anul 2003, pentru aducerea în þarã a osemintelor regelui Carol al II-lea de HohenzollernSigmaringen, în vederea înhumãrii la Mânãstirea Curtea de
Argeº, judeþul Argeº.

(2) Din suma prevãzutã la alin. (1) bugetul
Secretariatului General al Guvernului se suplimenteazã cu
suma de 1.900 milioane lei pentru cheltuieli materiale ºi
servicii, iar bugetul Ministerului Culturii ºi Cultelor se suplimenteazã cu suma de 900 milioane lei pentru cheltuieli de
capital.
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Art. 2. Ñ Sumele puse la dispoziþie Secretariatului
General al Guvernului ºi Ministerului Culturii ºi Cultelor
potrivit art. 1, rãmase neutilizate, se restituie la bugetul de
stat în vederea reîntregirii Fondului de rezervã bugetarã la
dispoziþia Guvernului, pânã la data de 25 decembrie 2003.

Art. 3. Ñ Se autorizeazã Ministerul Finanþelor Publice
sã introducã modificãrile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotãrâri în bugetul de stat ºi în bugetele
Secretariatului General al Guvernului ºi Ministerului Culturii
ºi Cultelor pe anul 2003.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Petru ªerban Mihãilescu
Ministrul culturii ºi cultelor,
Rãzvan Theodorescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 16 ianuarie 2003.
Nr. 21.

«
RECTIFICARE

La Decretul nr. 961/2002 privind conferirea unor decoraþii naþionale, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 din 29 noiembrie 2002, liniuþa 37 de
la art. 3 se eliminã.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
cont nr. 2511.1Ñ12.1/ROL Banca Comercialã Românã Ñ S.A. Ñ Sucursala ”UnireaÒ Bucureºti
ºi nr. 5069427282 Trezoreria sector 5, Bucureºti (alocat numai persoanelor juridice bugetare).
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaþii cu publicul, Bucureºti, ºos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ºi 411.97.54, tel./fax 410.77.36.
Tiparul : Regia Autonomã ”Monitorul OficialÒ, tel. 490.65.52, 335.01.11/2178 ºi 402.21.78,
E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33/22.I.2003 conþine 8 pagini.

Preþul de vânzare 5.500 lei

ISSN 1453Ñ4495

