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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului na˛ional Steaua Rom‚niei
Ón grad de Cavaler
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. I ∫i
ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al
Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
Ón semn de apreciere deosebit„ pentru Óndelungata activitate pus„ Ón
slujba cercet„rii aprofundate a ∫tiin˛elor matematice, pentru stabilirea unor
noi direc˛ii de studiu Ón domeniul analizei matematice ∫i a tehnicii de calcul,
pentru rezultatele remarcabile ob˛inute Ón activitatea didactic„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se confer„ Ordinul na˛ional Steaua Rom‚niei Ón grad
de Cavaler doamnei profesor universitar doctor Elena Popoviciu.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 10 decembrie 2004.
Nr. 1.110.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unor magistra˛i
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2)
∫i ale art. 134 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 63
alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
magistra˛ilor, precum ∫i ale art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 224
din 17 noiembrie 2004,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Art. 1. — La data de 1 noiembrie 2004, se elibereaz„ din func˛ia
magistrat, ca urmare a pension„rii, domnul Matei Gheorghe, judec„tor
Tribunalul Olt.
Art. 2. — La data de 14 octombrie 2004, se elibereaz„ din func˛ia
magistrat, ca urmare a pension„rii, domnul Popin„ Lucian, procuror
Parchetul de pe l‚ng„ Curtea de Apel Pite∫ti.
Art. 3. — La data de 25 octombrie 2004, se elibereaz„ din func˛ia
magistrat, ca urmare a pension„rii, domnul Br„ilescu Vasile, procuror
Parchetul de pe l‚ng„ Tribunalul Br„ila.

de
la
de
la
de
la

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Bucure∫ti, 10 decembrie 2004.
Nr. 1.124.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a ader„rii
Rom‚niei la Tratatul interna˛ional privind resursele genetice
vegetale pentru alimenta˛ie ∫i agricultur„, adoptat la Roma
la 3 noiembrie 2001
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 1 ∫i ale art. 19 alin. (1) lit. a) din
Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hot„r‚rii nr. E 465 din 24 noiembrie 2004,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se supune spre aprobare Parlamentului aderarea
Rom‚niei la Tratatul interna˛ional privind resursele genetice vegetale pentru
alimenta˛ie ∫i agricultur„, adoptat la Roma la 3 noiembrie 2001, ∫i se
dispune publicarea prezentului decret Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 10 decembrie 2004.
Nr. 1.125.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului
adi˛ional la Conven˛ia pentru protejarea persoanelor
fa˛„ de prelucrarea automatizat„ a datelor cu caracter
personal, cu privire la autorit„˛ile de control ∫i fluxul
transfrontalier al datelor, adoptat la Strasbourg
la 18 noiembrie 2001
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hot„r‚rii nr. E 474 din 24 noiembrie 2004,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se supune spre ratificare Parlamentului Protocolul
adi˛ional la Conven˛ia pentru protejarea persoanelor fa˛„ de prelucrarea
automatizat„ a datelor cu caracter personal, cu privire la autorit„˛ile de
control ∫i fluxul transfrontalier al datelor, adoptat la Strasbourg la
18 noiembrie 2001, ∫i se dispune publicarea prezentului decret Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 10 decembrie 2004.
Nr. 1.126.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului
nr. 14 la Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului
∫i a libert„˛ilor fundamentale, adoptat„ la Roma
la 4 noiembrie 1950, cu privire la modificarea sistemului
de control al Conven˛iei, adoptat la Strasbourg la 13 mai 2004
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hot„r‚rii nr. E 469 din 24 noiembrie 2004,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se supune spre ratificare Parlamentului Protocolul
nr. 14 la Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor
fundamentale, adoptat„ la Roma la 4 noiembrie 1950, cu privire la
modificarea sistemului de control al Conven˛iei, adoptat la Strasbourg la
13 mai 2004, ∫i se dispune publicarea prezentului decret Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 10 decembrie 2004.
Nr. 1.127.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului na˛ional Pentru Merit
Ón grad de Ofi˛er
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A. pct. III
∫i ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al
Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
la propunerea ministrului justi˛iei,
Ón semn de apreciere pentru contribu˛ia avut„, Ón calitate de consilier
de preaderare pe l‚ng„ Ministerul Justi˛iei, la elaborarea unor importante
acte legislative, la transformarea sistemului juridic rom‚nesc,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se confer„ Ordinul na˛ional Pentru Merit Ón grad de
Ofi˛er domnului judec„tor dr. Dieter Schlafen (Republica Federal„ Germania).
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 10 decembrie 2004.
Nr. 1.128.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului na˛ional Pentru Merit
Ón grad de Comandor
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. a) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III
∫i ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul na˛ional de decora˛ii al
Rom‚niei, cu modific„rile ulterioare,
la propunerea ministrului afacerilor externe,
Ón semn de apreciere pentru atitudinea favorabil„ Rom‚niei, pentru
contribu˛ia avut„ la consolidarea ∫i diversificarea raporturilor eleno-rom‚ne,
pentru sprijinirea ˛„rii noastre Ón procesul de aderare euroatlantic„,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se confer„ Ordinul na˛ional Pentru Merit Ón grad de
Comandor:
— domnului ambasador Constantin Kokossis;
— domnului ambasador Alexandros Mallias;
— domnului Yannis Papanikolaou, directorul Centrului de Studii pentru
Marea Neagr„.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

ION ILIESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Bucure∫ti, 10 decembrie 2004.
Nr. 1.129.

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului S„n„t„˛ii din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2004
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 21 alin. (3) din Ordonan˛a Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2004, aprobat„ prin Legea nr. 478/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
S„n„t„˛ii la capitolul 58.01 îS„n„tate“, titlul 34 îSubven˛ii“,
cu suma de 2.000.000 mii lei, din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de
stat pe anul 2004.
Art. 2. — Suma prev„zut„ la art. 1 se utilizeaz„ de
c„tre Ministerul S„n„t„˛ii Ón cadrul Programului de
administra˛ie sanitar„ ∫i politici de s„n„tate ∫i reprezint„

cheltuieli de capital pentru finan˛area obiectivului îLaborator
de medicin„ legal„ Ia∫i“, prev„zut Ón bugetul de venituri ∫i
cheltuieli al Institutului de Medicin„ Legal„ Ia∫i.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice, la propunerea
ordonatorului principal de credite, este autorizat s„
introduc„ modific„rile ce decurg din aplicarea prezentei
hot„r‚ri Ón structura bugetului de stat ∫i Ón volumul ∫i
structura bugetului Ministerului S„n„t„˛ii pe anul 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE

Bucure∫ti, 14 decembrie 2004.
Nr. 2.312.

Contrasemneaz„:
Ministrul s„n„t„˛ii,
Ovidiu BrÓnzan
Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2004
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 21 alin. (3) din Ordonan˛a Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2004, aprobat„ prin Legea nr. 478/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului
Ministerului Culturii ∫i Cultelor la capitolul 59.01 îCultur„,
religie ∫i ac˛iuni privind activitatea sportiv„ ∫i de tineret“,
titlul îSubven˛ii“, cu suma de 15 miliarde lei, din Fondul
de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului pe anul
2004, pentru acoperirea cheltuielilor la unele institu˛ii
publice de cultur„ din subordinea Ministerului Culturii ∫i
Cultelor.

Art. 2. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,
modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului de stat
∫i Ón volumul ∫i structura bugetului Ministerului Culturii ∫i
Cultelor pe anul 2004.
Art. 3. — Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i alte organe
abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumelor
alocate, potrivit prezentei hot„r‚ri, Ón conformitate cu
prevederile legale.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
R„zvan Theodorescu
Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu

Bucure∫ti, 14 decembrie 2004.
Nr. 2.315.

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

A D M I N I S T R A fi I E I

MINISTERUL ECONOMIEI ™I COMERfiULUI
Nr. 786 din 19 noiembrie 2004

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL ADMINISTRAfiIEI ™I INTERNELOR
Nr. 440 din 30 noiembrie 2004

ORDIN
pentru modificarea Ordinului ministrului industriei ∫i resurselor
∫i al ministrului administra˛iei publice nr. 265/503/2001
Œn baza art. 5 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Economiei ∫i Comer˛ului,
Ón temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 604/2003, cu modific„rile ulterioare,
ministrul de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului, ∫i ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
emit urm„torul ordin:
Art. I. — Ordinul ministrului industriei ∫i resurselor ∫i al
ministrului administra˛iei publice nr. 265/503/2001 pentru
aprobarea Normelor privind procedura de acordare,
prelungire, suspendare sau anulare a autoriza˛iei de
colectare a de∫eurilor industriale reciclabile de la persoane
fizice ∫i a Normelor privind procedura de acordare,
prelungire, suspendare sau anulare a autoriza˛iei de
valorificare a de∫eurilor industriale reciclabile, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 566 din
11 septembrie 2001, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Partea introductiv„ a anexei nr. 3 la anexa nr. II va
avea urm„torul cuprins:
îPrin de∫euri metalice neferoase se Ón˛elege de∫eurile ∫i
resturile de/din metale neferoase comune, aliajele ∫i/sau

compu∫ii metalici ai acestora (cenu∫i, reziduuri, zguri,
drojdii, ∫lamuri, metalo-ceramice).“
2. Punctul 1 din anexa nr. 4 la anexa nr. II va avea
urm„torul cuprins:
î1. Prin de∫euri de h‚rtii-cartoane se Ón˛elege resturile
tehnologice de h‚rtii, cartoane, mucavale, rezultate din
activit„˛ile de confec˛ii de papet„rie ∫i ambalaje, imprimare,
finisare etc., care nu pot fi folosite ca atare, precum ∫i
produsele din h‚rtii, cartoane, mucavale, folosite sau
scoase din uz, provenite de la agen˛i economici ∫i de la
popula˛ie.“
3. Punctul 1 din anexa nr. 5 la anexa nr. II va avea
urm„torul cuprins:
î1. Prin de∫euri de sticl„ se Ón˛elege de∫eurile de sticl„
sub form„ de cioburi, provenite de la produc„torii de
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sticl„rie de menaj-ambalaj, geamuri etc. ∫i din produse din
sticl„ folosite sau scoase din uz, provenite de la agen˛i
economici ∫i de la popula˛ie.“
4. Punctul 1 din anexa nr. 6 la anexa nr. II va avea
urm„torul cuprins:
î1. Prin de∫euri de mase plastice se Ón˛elege de∫eurile
tehnologice provenite din industria de mase plastice ∫i
produsele din mase plastice din polietilen„ de Ónalt„ ∫i
joas„ densitate, polipropilen„, P.V.C., polistiren,
tehnopolimeri etc., folosite sau scoase din uz, provenite de
la agen˛i economici ∫i de la popula˛ie.“
5. Punctul 1 din anexa nr. 7 la anexa nr. II va avea
urm„torul cuprins:
î1. Prin de∫euri de cauciuc se Ón˛elege de∫eurile
tehnologice provenite de la fabricarea anvelopelor,

camerelor de aer, a articolelor tehnice din cauciuc etc.,
precum ∫i produsele din cauciuc folosite sau scoase din
uz, provenite de la agen˛i economici ∫i de la popula˛ie.“
6. Punctul 1 din anexa nr. 8 la anexa nr. II va avea
urm„torul cuprins:
î1. Prin de∫euri textile se Ón˛elege resturile tehnologice
de fibre, fire, ˛es„turi, tricoturi, confec˛ii ∫i ne˛esute,
rezultate din procesele tehnologice de filare, ˛esere,
tricotare, confec˛ionare, finisare etc., precum ∫i produsele
˛esute, tricotate, confec˛ionate, ne˛esute, folosite sau
scoase din uz, provenite de la agen˛i economici ∫i de la
popula˛ie, din orice materie prim„ textil„.“
Art. II. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

p. Ministrul de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Gavril Baican,
secretar de stat

p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCfiIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea conformit„˛ii produselor pentru construc˛ii
Œn conformitate cu prevederile art. 15 ∫i ale art. 21 alin. (5) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 622/2004 privind
stabilirea condi˛iilor de introducere pe pia˛„ a produselor pentru construc˛ii,
Ón temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea Ón construc˛ii, cu modific„rile
ulterioare, ale art. 2 pct. 45 ∫i ale art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului,
ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Regulamentul privind atestarea
conformit„˛ii produselor pentru construc˛ii, prev„zut Ón
anexa*) care face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Consiliul tehnic permanent pentru construc˛ii va
urm„ri punerea Ón aplicare a prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin intr„ Ón vigoare la aceea∫i dat„ cu
Hot„r‚rea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condi˛iilor de

introducere pe pia˛„ a produselor pentru construc˛ii ∫i se va
publica Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
Art. 4. — La data public„rii prezentului ordin se abrog„
Ordinul ministrului lucr„rilor publice, transporturilor ∫i locuin˛ei
∫i al ministrului industriei ∫i resurselor nr. 165/92/2003 pentru
aprobarea Regulamentului privind atestarea conformit„˛ii
produselor pentru construc˛ii, publicat Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 185 ∫i nr. 185 bis din 25 martie 2003.

p. Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Traian Panait,
secretar de stat
Bucure∫ti, 26 august 2004.
Nr. 1.558.

*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.211 bis Ón afara abonamentului ∫i se poate achizi˛iona de la
Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.

«
RECTIFIC√RI
Œn anexa 2—S îLista candida˛ilor pe circumscrip˛ii electorale care au primit mandate pentru SENAT“ la
Procesul-verbal privind rezultatul alegerilor pentru Senat — 28 noiembrie 2004 al Biroului Electoral Central,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I nr. 1.162 din 8 decembrie 2004, se face urm„toarea
rectificare (care nu apar˛ine Redac˛iei îMonitorul Oficial, Partea I“):
— dup„ Circumscrip˛ia electoral„ Prahova se introduc urm„toarele circumscrip˛ii electorale cu candida˛ii
care au primit mandate pentru Senat*):
*) Lista este reprodus„ Ón facsimil.
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