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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru înfiinþarea comunei Cazasu prin reorganizarea comunei Tudor Vladimirescu, judeþul Brãila
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
(2) Veniturile ºi cheltuielile care, în condiþiile legii ºi ale
prevederilor alin. (1), revin de drept comunei Cazasu se
administreazã ºi se gestioneazã prin autoritãþile administraþiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea
bugetului local se realizeazã pe seama sumelor defalcate
din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale,
în limitele prevederilor aprobate în anul 2003 pe ansamblul
judeþului Brãila.
(3) Bugetul comunei Cazasu pe anul 2003 se elaboreazã de cãtre delegaþii prevãzuþi la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcþiei generale a finanþelor publice a judeþului Brãila.
(4) Operaþiunile de predare-primire se fac pe bazã de
protocoale încheiate între actualul primar al comunei Tudor
Vladimirescu ºi delegatul, desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuþii de primar al comunei Cazasu.
Art. 5. Ñ Pânã la noile alegeri locale, autoritãþile administraþiei publice locale din comuna Tudor Vladimirescu
funcþioneazã în componenþa avutã la intrarea în vigoare a
prezentei legi.
Art. 6. Ñ Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea
administrativã a teritoriului României, republicatã în Buletinul
Oficial, Partea I, nr. 54Ð55 din 27 iulie 1981, cu
modificãrile ulterioare, se modificã în mod corespunzãtor.

Art. 1. Ñ (1) Se înfiinþeazã comuna Cazasu, judeþul
Brãila, având în componenþã satul Cazasu, prin reorganizarea comunei Tudor Vladimirescu din acelaºi judeþ.
(2) Reºedinþa comunei Cazasu se stabileºte în satul
Cazasu.
Art. 2. Ñ (1) În urma reorganizãrii prevãzute la art. 1,
comuna Tudor Vladimirescu are în componenþã satele:
Tudor Vladimirescu, Comãneasca ºi Scorþaru Vechi.
(2) Reºedinþa comunei Tudor Vladimirescu rãmâne în
satul Tudor Vladimirescu.
Art. 3. Ñ (1) Pânã la constituirea, potrivit legii, a autoritãþilor administraþiei publice locale în comuna Cazasu,
rezolvarea problemelor curente se asigurã de doi delegaþi,
numiþi prin ordin al prefectului, cu atribuþii de primar ºi
viceprimar, precum ºi de un secretar, numit de prefect în
condiþiile legii, care vor reprezenta autoritãþile locale.
(2) Salarizarea persoanelor prevãzute la alin. (1) se
face, potrivit reglementãrilor legale în vigoare, din bugetul
comunei Cazasu.
Art. 4. Ñ (1) Consiliul Judeþean Brãila ºi delegaþii împuterniciþi conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreunã cu
Direcþia generalã a finanþelor publice a judeþului Brãila ºi
Consiliul Local al Comunei Tudor Vladimirescu, repartizeazã
veniturile ºi cheltuielile actualului buget al comunei Tudor
Vladimirescu între comunele prevãzute la art. 1 ºi 2.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 16 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (1) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 18 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Bucureºti, 30 septembrie 2003.
Nr. 376.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru înfiinþarea comunei Cazasu
prin reorganizarea comunei Tudor Vladimirescu, judeþul Brãila
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru înfiinþarea comunei Cazasu
prin reorganizarea comunei Tudor Vladimirescu, judeþul Brãila, ºi se dispune
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 26 septembrie 2003.
Nr. 571.

«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru înfiinþarea comunei Malu prin reorganizarea comunei Vedea, judeþul Giurgiu
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. 1. Ñ (1) Se înfiinþeazã comuna Malu, judeþul
Giurgiu, având în componenþã satul Malu, prin reorganizarea comunei Vedea din acelaºi judeþ.
(2) Reºedinþa comunei Malu se stabileºte în satul Malu.
Art. 2. Ñ (1) În urma reorganizãrii prevãzute la art. 1,
comuna Vedea are în componenþã satul Vedea.
(2) Reºedinþa comunei Vedea rãmâne în satul Vedea.
Art. 3. Ñ (1) Pânã la constituirea, potrivit legii, a autoritãþilor administraþiei publice locale în comuna Malu, rezolvarea problemelor curente se asigurã de doi delegaþi,
numiþi prin ordin al prefectului, cu atribuþii de primar ºi
viceprimar, precum ºi de un secretar, numit de prefect în
condiþiile legii, care vor reprezenta autoritãþile locale.
(2) Salarizarea persoanelor prevãzute la alin. (1) se
face, potrivit reglementãrilor legale în vigoare, din bugetul
comunei Malu.
Art. 4. Ñ (1) Consiliul Judeþean Giurgiu ºi delegaþii
împuterniciþi conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreunã
cu Direcþia generalã a finanþelor publice a judeþului Giurgiu
ºi Consiliul Local al Comunei Vedea, repartizeazã veniturile
ºi cheltuielile actualului buget al comunei Vedea între
comunele prevãzute la art. 1 ºi 2.

(2) Veniturile ºi cheltuielile care, în condiþiile legii ºi ale
prevederilor alin. (1), revin de drept comunei Malu se administreazã ºi se gestioneazã prin autoritãþile administraþiei
publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea
bugetului local se realizeazã pe seama sumelor defalcate
din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale,
în limitele prevederilor aprobate în anul 2003 pe ansamblul
judeþului Giurgiu.
(3) Bugetul comunei Malu pe anul 2003 se elaboreazã
de cãtre delegaþii prevãzuþi la art. 3 alin. (1), cu avizul
Direcþiei generale a finanþelor publice a judeþului Giurgiu.
(4) Operaþiunile de predare-primire se fac pe bazã de
protocoale încheiate între actualul primar al comunei Vedea
ºi delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuþii
de primar al comunei Malu.
Art. 5. Ñ Pânã la noile alegeri locale, autoritãþile administraþiei publice locale din comuna Vedea funcþioneazã în
componenþa avutã la intrarea în vigoare a prezentei legi.
Art. 6. Ñ Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea
administrativã a teritoriului României, republicatã în Buletinul
Oficial, Partea I, nr. 54Ñ55 din 27 iulie 1981, cu modificãrile ulterioare, se modificã în mod corespunzãtor.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 16 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (1) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 18 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Bucureºti, 30 septembrie 2003.
Nr. 377.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru înfiinþarea comunei
Malu prin reorganizarea comunei Vedea, judeþul Giurgiu
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru înfiinþarea comunei Malu
prin reorganizarea comunei Vedea, judeþul Giurgiu, ºi se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 26 septembrie 2003.
Nr. 572.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru respingerea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 63/1998
privind energia electricã ºi termicã
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 63 din 28 decembrie 1998 privind energia

electricã ºi termicã, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 519 din 30 decembrie 1998.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 9 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 30 septembrie 2003.
Nr. 380.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 63/1998
privind energia electricã ºi termicã
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru respingerea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 63/1998 privind

energia electricã ºi termicã ºi se dispune publicarea acestei
legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 26 septembrie 2003.
Nr. 575.

«
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 42/2003
privind preluarea de cãtre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanþei statului
provenite din executarea garanþiei emise pentru împrumutul extern
acordat Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 42 din 29 mai 2003 privind preluarea de
cãtre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare
a creanþei statului provenite din executarea garanþiei

emise pentru împrumutul extern acordat Societãþii
Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A., publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din
9 iunie 2003.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 9 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 30 septembrie 2003.
Nr. 381.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 42/2003
privind preluarea de cãtre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanþei statului
provenite din executarea garanþiei emise pentru împrumutul extern
acordat Societãþii Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A.
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 42/2003 privind
preluarea de cãtre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor
Bancare a creanþei statului provenite din executarea

garanþiei emise pentru împrumutul extern acordat Societãþii
Naþionale ”Îmbunãtãþiri FunciareÒ Ñ S.A. ºi se dispune
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 26 septembrie 2003.
Nr. 576.
«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 67/2003 privind majorarea pensiilor
din sistemul public provenite din sistemul de asigurãri sociale al agricultorilor
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 67 din 10 iulie 2003 privind majorarea
pensiilor din sistemul public provenite din sistemul de

asigurãri sociale al agricultorilor, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 15 iulie
2003.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 27 august 2003, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 18 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU

Bucureºti, 30 septembrie 2003.
Nr. 383.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 67/2003
privind majorarea pensiilor din sistemul public provenite din sistemul de asigurãri sociale
al agricultorilor
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 67/2003 privind
majorarea pensiilor din sistemul public provenite din

sistemul de asigurãri sociale al agricultorilor ºi se dispune
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 26 septembrie 2003.
Nr. 578.

«
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind înfiinþarea comunei Tomeºti prin reorganizarea comunei Cârþa, judeþul Harghita
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Art. 1. Ñ (1) Se înfiinþeazã comuna Tomeºti, judeþul
Harghita, având în componenþã satul Tomeºti, prin reorganizarea comunei Cârþa din acelaºi judeþ.
(2) Reºedinþa comunei Tomeºti se stabileºte în satul
Tomeºti.
Art. 2. Ñ (1) În urma reorganizãrii prevãzute la art. 1,
comuna Cârþa are în componenþã satele Cârþa ºi Ineu.
(2) Reºedinþa comunei Cârþa rãmâne în satul Cârþa.
Art. 3. Ñ (1) Pânã la constituirea, potrivit legii, a autoritãþilor administraþiei publice locale în comuna Tomeºti,
rezolvarea problemelor curente se asigurã de doi delegaþi,
numiþi prin ordin al prefectului, cu atribuþii de primar ºi
viceprimar, precum ºi de un secretar, numit de prefect în
condiþiile legii, care vor reprezenta autoritatea localã.
(2) Salarizarea persoanelor prevãzute la alin. (1) se face
potrivit reglementãrilor legale în vigoare, din bugetul comunei Tomeºti.
Art. 4. Ñ (1) Consiliul Judeþean Harghita ºi delegaþii
împuterniciþi conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreunã
cu Direcþia generalã a finanþelor publice a judeþului
Harghita ºi Consiliul Local al Comunei Cârþa, repartizeazã
veniturile ºi cheltuielile actualului buget al comunei Cârþa
între comunele prevãzute la art. 1 ºi 2.

(2) Veniturile ºi cheltuielile care, în condiþiile legii ºi ale
prevederilor alin. (1), revin de drept comunei Tomeºti se
administreazã ºi se gestioneazã prin autoritãþile administraþiei publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea
bugetului local se realizeazã pe seama sumelor defalcate
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,
în limitele prevederilor aprobate în anul 2003 pe ansamblul
judeþului Harghita.
(3) Bugetul comunei Tomeºti pe anul 2003 se elaboreazã de cãtre delegaþii prevãzuþi la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcþiei generale a finanþelor publice a judeþului
Harghita.
(4) Operaþiunile de predare-primire se fac pe bazã de
protocoale încheiate între actualul primar al comunei Cârþa
ºi delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuþii
de primar al comunei Tomeºti.
Art. 5. Ñ Pânã la noile alegeri locale, autoritãþile administraþiei publice locale din comuna Cârþa funcþioneazã în
componenþa avutã la data intrãrii în vigoare a prezentei
legi.
Art. 6. Ñ Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea
administrativã a teritoriului României, republicatã în Buletinul
Oficial, Partea I, nr. 54Ð55 din 27 iulie 1981, cu
modificãrile ulterioare, se modificã în mod corespunzãtor.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 18 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.
PREªEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÃCÃROIU
Bucureºti, 30 septembrie 2003.
Nr. 384.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind înfiinþarea comunei Tomeºti
prin reorganizarea comunei Cârþa, judeþul Harghita
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã:
Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind înfiinþarea comunei Tomeºti
prin reorganizarea comune Cârþa, judeþul Harghita, ºi se dispune publicarea
acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 26 septembrie 2003.
Nr. 579.

«

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea ºi completarea art. 41 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 60/2001
privind achiziþiile publice
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Articolul 41 din Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziþiile publice, publicatã
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din
11 mai 2001, aprobatã cu modificãri ºi completãri prin
Legea nr. 212/2002, se modificã ºi se completeazã dupã
cum urmeazã:
”Art. 41. Ñ (1) Oferta are caracter ferm ºi obligatoriu,
din punct de vedere al conþinutului, pe toatã perioada de
valabilitate stabilitã de cãtre autoritatea contractantã ºi trebuie sã fie semnatã, pe propria rãspundere, de cãtre ofertant sau de cãtre o persoanã împuternicitã legal de acesta.
(2) Ofertantul are obligaþia de a exprima preþul din propunerea financiarã, în lei. În cazul contractelor a cãror
duratã de îndeplinire este mai micã sau egalã cu 12 luni,
preþul rãmâne ferm pe toatã durata de îndeplinire a contractului de achiziþie publicã.
(3) În cazul contractelor a cãror duratã de îndeplinire
este mai mare de 12 luni, pãrþile contractante au dreptul,

pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor privind preþul acestuia, pentru restul rãmas de
îndeplinit, prin act adiþional, numai în cazul apariþiei unor
împrejurãri care lezeazã interesele comerciale legitime ale
pãrþilor ºi care nu au putut fi prevãzute la data încheierii
contractului. Formula de actualizare a preþului contractului,
aplicatã pentru a asigura protecþia împotriva inflaþiei, nu trebuie sã conducã la depãºirea preþului exprimat în euro la
data depunerii ofertei.
(4) Depãºirea termenelor contractuale nu poate fi invocatã ca motiv de actualizare a preþului contractului.
(5) Prevederile alin. (2) nu se aplicã în cazul contractelor de achiziþie publicã finanþate prin programe ale Uniunii
Europene sau de cãtre organismele financiare internaþionale
ºi în cazul contractelor a cãror cofinanþare este asiguratã
de cãtre acestea.Ò

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 12 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 9 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor
art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 30 septembrie 2003.
Nr. 386.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea ºi completarea
art. 41 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 60/2001
privind achiziþiile publice
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru modificarea ºi completarea
art. 41 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziþiile
publice ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 26 septembrie 2003.
Nr. 581.

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind recunoaºterea Fundaþiei ”Pop de Popa pentru Ocrotirea Bolnavilor
cu Afecþiuni CardiovasculareÒ ca fiind de utilitate publicã
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 39 alin. (1) din Ordonanþa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaþii ºi fundaþii, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se recunoaºte Fundaþia ”Pop de
Popa pentru Ocrotirea Bolnavilor cu Afecþiuni
CardiovasculareÒ, cu sediul în municipiul Bucureºti,

str. Dionisie Lupu nr. 39, sectorul 2, persoanã juridicã
românã de drept privat, fãrã scop patrimonial, ca fiind
de utilitate publicã.
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