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ORDONANﬁE ™I HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru prorogarea termenului de intrare Ón vigoare a Legii nr. 327/2005
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea
∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea
∫i func˛ionarea sistemului de asigur„ri sociale de s„n„tate
Œn vederea sus˛inerii m„surilor de reformare a sistemului de asigur„ri sociale de s„n„tate pe baza principiilor
prev„zute Ón Programul de guvernare ∫i av‚nd Ón vedere c„ prevederile Legii nr. 327/2005 privind aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 150/2002
privind organizarea ∫i func˛ionarea sistemului de asigur„ri sociale de s„n„tate presupun angajamente financiare
suplimentare semnificative Ón bugetul anului 2006 ∫i faptul c„ bugetul Fondului na˛ional unic de asigur„ri sociale de
s„n„tate pe anul 2005 a fost deja angajat, ˛in‚nd cont c„ aceste elemente vizeaz„ interesul public ∫i constituie situa˛ii
extraordinare a c„ror reglementare nu poate fi am‚nat„,
Œn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Articol unic. — Termenul de intrare Ón vigoare a Legii
nr. 327/2005 privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea ∫i completarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 150/2002 privind

organizarea ∫i func˛ionarea sistemului de asigur„ri sociale
de s„n„tate, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 1.033 din 22 noiembrie 2005, se prorog„ p‚n„
la data de 1 ianuarie 2007.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul s„n„t„˛ii,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2005.
Nr. 160.

GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru modificarea art. 22 din Legea nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garan˛ii
pentru importul ∫i exportul produselor agricole ∫i a art. 33 din Legea nr. 300/2005
privind instituirea sistemului de certificate de import ∫i de export pentru produse agricole
Av‚nd Ón vedere c„ la data intr„rii Ón vigoare a Legii nr. 300/2005 ∫i a Legii nr. 299/2005, respectiv la data de
27 noiembrie 2005, se creeaz„ o situa˛ie extraordinar„ privind blocarea Ón vam„ a opera˛iunilor de import ∫i de export cu
produse agricole, care ar rezulta din solicitarea de c„tre birourile vamale a certificatului reglementat de Legea
nr. 300/2005, ce se elibereaz„ cu condi˛ia constituirii unei garan˛ii, conform prevederilor Legii nr. 299/2005,
lu‚nd Ón considerare c„ hot„r‚rile Guvernului privind adoptarea normelor metodologice de aplicare a legilor ∫i,
respectiv, de stabilire a produselor agricole pentru care se elibereaz„ certificate de import ∫i de export ∫i a cuantumului
garan˛iilor nu au fost adoptate,
se impune prelungirea termenului de intrare Ón vigoare a celor dou„ legi p‚n„ la data de 1 martie 2006,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. I. — Articolul 22 din Legea nr. 299/2005 privind
instituirea sistemului de garan˛ii pentru importul ∫i exportul
produselor agricole, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 956 din 27 octombrie 2005, se
modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:

îArt. 22. — Prezenta lege intr„ Ón vigoare la data de
1 martie 2006.“
Art. II. — Articolul 33 din Legea nr. 300/2005 privind
instituirea sistemului de certificate de import ∫i de export
pentru produse agricole, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
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Rom‚niei, Partea I, nr. 955 din 27 octombrie 2005, se
modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
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îArt. 33. — Prezenta lege intr„ Ón vigoare la data de
1 martie 2006.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 24 noiembrie 2005.
Nr. 161.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind acceptarea dona˛iei Guvernului Olandei de c„tre Guvernul Rom‚niei
Ón numele statului rom‚n
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 1 ∫i 2 din Decretul nr. 478/1954 privitor la
dona˛iile f„cute statului ∫i al art. 813 ∫i urm„toarele din Codul civil,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Guvernul Rom‚niei accept„, Ón numele
statului rom‚n, dona˛ia Guvernului Olandei Ón valoare de
250.000 euro, f„cut„ Ón vederea cump„r„rii materialelor de
construc˛ie pentru consolidarea ∫i repararea gospod„riilor
din jude˛ele Vrancea ∫i Suceava, afectate de inunda˛iile din
acest an.
(2) Administrarea sumei donate de Guvernul Olandei se
face de Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor.
(3) Semnarea actului de dona˛ie se va face de
Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor ∫i de Ministerul
Finan˛elor Publice.
Art. 2. — Suma primit„ cu titlu de dona˛ie urmeaz„ s„
fie gestionat„ de Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor prin
Prefectura Jude˛ului Vrancea, respectiv prin Prefectura
Jude˛ului Suceava.

Art. 3. — Defalcarea sumei, precum ∫i repartizarea
acesteia pe unit„˛i administrativ-teritoriale pentru lucr„rile de
repara˛ii ∫i construc˛ii care urmeaz„ s„ fie realizate sunt
prev„zute Ón anexele nr. 1 ∫i 2 care fac parte integrant„
din prezenta hot„r‚re.
Art. 4. — Guvernul Rom‚niei recunoa∫te Guvernului
Olandei dreptul de a efectua vizite Ón teritoriu, Ómpreun„ cu
reprezentan˛ii prefecturilor responsabile, pentru a verifica
dac„ fondurile donate au fost utilizate Ón scopul propus.
Art. 5. — Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor este
responsabil de gestionarea fondurilor alocate Ón baza
prezentei hot„r‚ri ∫i de realizarea obiectivelor precizate Ón
anexe.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 10 noiembrie 2005.
Nr. 1.403.
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ANEXA Nr. 1
NECESARUL

de fonduri pentru achizi˛ionarea de materiale de construc˛ii destinate consolid„rii ∫i repar„rii
unor locuin˛e ∫i anexe gospod„re∫ti afectate de inunda˛iile din acest an din jude˛ul Vrancea

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.

Locuin˛e/anexe
gospod„re∫ti
care necesit„
repararea

Localitatea

Comuna
Comuna
Comuna
Comuna

M„ic„ne∫ti
Milcovul
N„ne∫ti
V‚n„tori

Total jude˛:

Locuin˛e/anexe
gospod„re∫ti
care necesit„
consolidarea
Num„rul

Total
valoare/
localitate
(mii euro)

Num„rul

Valoarea

Valoarea

—
40
10
—

—
24.000
6.000
—

69
—
—
26

69.000
—
—
26.000

69.000
24.000
6.000
26.000

50

30.000

95

95.000

125.000

ANEXA Nr. 2
NECESARUL

de fonduri pentru achizi˛ionarea de materiale de construc˛ii destinate consolid„rii ∫i repar„rii
unor locuin˛e ∫i anexe gospod„re∫ti afectate de inunda˛iile din acest an din jude˛ul Suceava

Nr.
crt.

Locuin˛e/anexe
gospod„re∫ti
care necesit„
repararea

Localitatea

Num„rul

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Valoarea

Locuin˛e/anexe
gospod„re∫ti
care necesit„
consolidarea
Num„rul

Satul Gulia
Satul Liteni
Comuna B„lc„u˛i
Comuna Bosanci
Comuna Cioc„ne∫ti
Comuna Dolhe∫ti
Comuna Dorne∫ti
Comuna M„lini
Comuna Pojor‚ta
Comuna Capu C‚mpului
Comuna P„ltinoasa
Comuna Ulma
Comuna Slatina
Comuna Baia
Comuna Boroaia
Comuna D„rm„ne∫ti
Comuna Dumbr„veni
Comuna For„∫ti
Comuna Horodnic de Jos
Comuna Horodnic de Sus
Satele Plutoni˛a,
Buc∫oaia ∫i Doroteia

7
7
8
3
5
3
5
13
16
1
3
2
10
1
1
2
1
1
1
1
9

8260
8260
9440
3540
5.900
3.540
5.900
15.340
18.880
1.180
3.540
2.360
11.800
1.180
1.180
2.360
1.180
1.180
1.180
1.180
10.620

2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Total jude˛:

100

118.000

2

Total
valoare/
localitate
(mii euro)

Valoarea

7000
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
7000

15.260
8.260
9.440
3.540
5.900
3.540
5.900
15.340
18.880
1.180
3.540
2.360
11.800
1.180
1.180
2.360
1.180
1.180
1.180
1.180
10.620
125.000
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui teren, proprietate public„ a statului, din administrarea
Autorit„˛ii Na˛ionale a V„milor Ón administrarea Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare
∫i pentru Siguran˛a Alimentelor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 13 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspec˛ie la frontier„ organizate Ón punctele de trecere a frontierei
stabilite pentru importul, exportul ∫i tranzitul tipurilor de m„rfuri supuse controalelor sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a
alimentelor, precum ∫i condi˛iile de aprobare a posturilor de inspec˛ie la frontier„ responsabile pentru controalele sanitare
veterinare ale animalelor vii provenite din ˛„ri ter˛e ∫i pentru controalele sanitare veterinare ∫i pentru siguran˛a alimentelor
ale produselor alimentare ∫i hranei pentru animale provenite din ˛„ri ter˛e, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 524/2003,
cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unui teren aflat Ón
proprietatea public„ a statului, situat Ón satul R‚∫e∫ti,
comuna Dr‚nceni, jude˛ul Vaslui, identificat potrivit anexei
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, din
administrarea Autorit„˛ii Na˛ionale a V„milor Ón administrarea

Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a
Alimentelor.
Art. 2. — Predarea-preluarea terenului transmis potrivit
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 5 zile de la data intr„rii Ón vigoare
a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Nicolae Flaviu Lazin,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 17 noiembrie 2005.
Nr. 1.405.

ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului aflat Ón proprietatea public„ a statului, care se transmite din administrarea Autorit„˛ii Na˛ionale
a V„milor Ón administrarea Autorit„˛ii Na˛ionale Sanitare Veterinare ∫i pentru Siguran˛a Alimentelor
Locul unde este
situat terenul

Vama Albi˛a —
satul R‚∫e∫ti,
comuna Dr‚nceni,
jude˛ul Vaslui;
terenul se afl„
Ón vama Albi˛a,
la intrarea dinspre
Republica Moldova,
pe partea dreapt„,
l‚ng„ sta˛ia
de dezinfec˛ie

Persoana juridic„
de la care se
transmite terenul

Ministerul Finan˛elor
Publice, Agen˛ia
Na˛ional„ de
Administrare
Fiscal„ —
Autoritatea
Na˛ional„
a V„milor

Persoana juridic„
la care se
transmite terenul

Autoritatea
Na˛ional„
Sanitar„
Veterinar„
∫i pentru
Siguran˛a
Alimentelor

Caracteristicile terenului
care se transmite

Teren Ón suprafa˛„
de 1.650 m2, situat
Ón vama Albi˛a

Num„rul
de Ónregistrare
la M.F.P.

Codul
de clasificare

147.199

8.29.06
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind modificarea anexei la Hot„r‚rea Guvernului nr. 276/2005 pentru aprobarea Programului
privind sprijinirea produc„torilor agricoli pentru achizi˛ionarea de tractoare agricole noi,
combine noi de recoltat cereale ∫i ma∫ini agricole noi care lucreaz„ Ón agregat cu tractoarele,
cu finan˛are de la bugetul de stat, precum ∫i pentru completarea Hot„r‚rii Guvernului
nr. 1.399/2003 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea produc„torilor agricoli
pentru achizi˛ionarea de tractoare agricole noi, cu puteri cuprinse Óntre 45—75 CP DIN,
∫i echipamente agricole noi, cu finan˛are de la bugetul de stat
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Litera b) a punctului 2 îSurse“ din anexa la
Hot„r‚rea Guvernului nr. 276/2005 pentru aprobarea
Programului privind sprijinirea produc„torilor agricoli pentru
achizi˛ionarea de tractoare agricole noi, combine noi de
recoltat cereale ∫i ma∫ini agricole noi care lucreaz„ Ón
agregat cu tractoarele, cu finan˛are de la bugetul de stat,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 300
din 11 aprilie 2005, cu modific„rile ulterioare, se modific„ ∫i
va avea urm„torul cuprins:
îb) Suma necesar„ derul„rii prezentului program este de
50 milioane lei (RON) ∫i se asigur„ din bugetul Ministerului
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale pe anul 2005.
Sumele sunt destinate achizi˛ion„rii Ón limita a 38,5
milioane lei (RON) de tractoare agricole noi cu puteri p‚n„
la 77 CP, Ón limita a 2,9 milioane lei (RON) de tractoare

agricole noi cu puteri de peste 77 CP, Ón limita a 2,9
milioane lei (RON) de combine noi de recoltat cereale ∫i Ón
limita a 5,7 milioane lei (RON) de ma∫ini agricole noi care
lucreaz„ Ón agregat cu tractoarele.“
Art. II. — Dup„ alineatul (1) al articolului unic din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.399/2003 pentru aprobarea
Programului privind sprijinirea produc„torilor agricoli pentru
achizi˛ionarea de tractoare agricole noi, cu puteri cuprinse
Óntre 45—75 CP DIN, ∫i echipamente agricole noi, cu
finan˛are de la bugetul de stat, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 869 din 8 decembrie
2003, cu modific„rile ulterioare, se introduce un nou
alineat, alineatul (2), cu urm„torul cuprins:
î(2) Sintagma «echipamente agricole noi», prev„zut„ la
alin. (1), include ∫i combine de recoltat.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Nicolae Flaviu Lazin,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 17 noiembrie 2005.
Nr. 1.406.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru Ónl„turarea efectelor calamit„˛ilor naturale
produse Ón unele jude˛e ale ˛„rii
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (4) ∫i (5) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i al art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2005
nr. 511/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ alocarea sumei de 12.500 mii
lei (RON) din Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, bugetelor proprii
ale unor jude˛e, pentru Ónl„turarea efectelor calamit„˛ilor
naturale produse Ón acest an, Ón vederea realiz„rii unor
lucr„ri urgente de refacere a infrastructurii grav afectate —
drumuri jude˛ene, drumuri comunale, str„zi, poduri, pode˛e,

re˛ele de canalizare ∫i de colectare a apelor pluviale,
aliment„ri cu ap„, lucr„ri de ap„r„ri de maluri ∫i diguri din
administrarea autorit„˛ilor administra˛iei publice locale — la
propunerea comitetelor jude˛ene pentru situa˛ii de urgen˛„,
conform anexei care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re.
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(2) Pentru asigurarea fondurilor necesare finan˛„rii
lucr„rilor prev„zute la alin. (1) se suplimenteaz„ cu suma
de 12.500 mii lei (RON) Fondul de interven˛ie la dispozi˛ia
Guvernului din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia
Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005.
Art. 2. — (1) Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se
face de c„tre ordonatorii principali de credite, potrivit
dispozi˛iilor legale.
(2) Lista lucr„rilor prioritare ce se vor executa din
sumele alocate conform prevederilor art. 1 va fi avizat„ de
prefec˛ii jude˛elor, Ón calitatea lor de pre∫edin˛i ai
comitetelor jude˛ene pentru situa˛ii de urgen˛„.
(3) Elaborarea documenta˛iilor tehnico-economice ∫i
executarea lucr„rilor se vor contracta de c„tre ordonatorii
principali de credite, av‚ndu-se Ón vedere prevederile
art. 12 lit. h) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului

nr. 60/2001 privind achizi˛iile publice, aprobat„ cu modific„ri
∫i complet„ri prin Legea nr. 212/2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
(4) Consiliile jude˛ene vor putea Óncheia contractele de
achizi˛ii publice numai dup„ ob˛inerea avizului pre∫edintelui
comitetului jude˛ean pentru situa˛ii de urgen˛„.
(5) P‚n„ la aprobarea documenta˛iilor tehnicoeconomice, potrivit legii, se aprob„ deschiderea finan˛„rii ∫i
Ónceperea execu˛iei lucr„rilor pe baz„ de liste de lucr„ri
estimate cantitativ ∫i valoric.
(6) Decontarea lucr„rilor executate se va face pe baza
situa˛iilor de lucr„ri executate ∫i Ónsu∫ite de beneficiar.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 17 noiembrie 2005.
Nr. 1.407.
ANEX√

Repartizarea pe jude˛e a sumelor ce se aloc„ pentru Ónl„turarea efectelor calamit„˛ilor naturale,
Ón vederea realiz„rii unor lucr„ri urgente de refacere a infrastructurii grav afectate
Nr.
crt.

Jude˛ul

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Alba
Arge∫
Boto∫ani
Cara∫-Severin
Constan˛a
Covasna
D‚mbovi˛a
Giurgiu

TOTAL sume alocate
— mii lei RON —

Nr.
crt.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

890
550
490
1.061
850
654
345
163

Jude˛ul

Harghita
Ialomi˛a
Mure∫
Prahova
Suceava
Timi∫
Vrancea
TOTAL:

TOTAL sume alocate
— mii lei RON —

282
1.058
562
884
840
1.021
2.850
12.500

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru completarea anexei la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.315/2005 privind aprobarea
Listei societ„˛ilor comerciale din portofoliul Autorit„˛ii pentru Valorificarea Activelor Statului, care
efectueaz„ concedieri colective Ón baza prevederilor art. 6 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare ∫i privatizare
a unor societ„˛i na˛ionale, companii na˛ionale ∫i societ„˛i comerciale cu capital majoritar de stat,
precum ∫i a societ„˛ilor comerciale ∫i regiilor autonome subordonate autorit„˛ilor
administra˛iei publice locale
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Anexa la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.315/2005 privind aprobarea Listei societ„˛ilor
comerciale din portofoliul Autorit„˛ii pentru Valorificarea
Activelor Statului, care efectueaz„ concedieri colective Ón
baza prevederilor art. 6 din Ordonan˛a de urgen˛„ a

Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de
restructurare, reorganizare ∫i privatizare a unor societ„˛i
na˛ionale, companii na˛ionale ∫i societ„˛i comerciale cu
capital majoritar de stat, precum ∫i a societ„˛ilor
comerciale ∫i regiilor autonome subordonate autorit„˛ilor
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administra˛iei publice locale, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 990 din 8 noiembrie 2005, se
Nr.
crt.

completeaz„ cu un nou punct, punctul 4, cu urm„torul
cuprins:

Num„rul personalului existent
la data Óntocmirii programului
de restructurare

Denumirea societ„˛ii comerciale

î4. Societatea Comercial„ «Tractorul
UTB» — S.A. Bra∫ov
Total general:

Num„rul de persoane
propus pentru disponibilizare

3.255

1.455

5.713

2.938“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Pre∫edintele interimar al Autorit„˛ii
pentru Valorificarea Activelor Statului,
Giliola Ciorteanu
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 17 noiembrie 2005.
Nr. 1.412.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.982/2004
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 69/2002
privind regimul juridic al c„r˛ii electronice de identitate, republicat„, precum ∫i a formei
∫i con˛inutului c„r˛ii electronice de identitate
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Anexa nr. 2 îForma ∫i con˛inutul c„r˛ii
electronice de identitate“ la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.982/2004 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru aplicarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 69/2002 privind
regimul juridic al c„r˛ii electronice de identitate, republicat„,
precum ∫i a formei ∫i con˛inutului c„r˛ii electronice de
identitate, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,

Partea I, nr. 1.113 din 27 noiembrie 2004, se modific„
dup„ cum urmeaz„:
1. Punctul 1.2 va avea urm„torul cuprins:
î1.2. Dimensiunile c„r˛ii electronice de identitate sunt:
lungimea = 9 mm, l„˛imea = 5,5 mm.“
2. La punctul 2.3.2., litera d) va avea urm„torul cuprins:
îd) informa˛ii conforme cu exigen˛ele Uniunii Europene.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 17 noiembrie 2005.
Nr. 1.436.

Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
p. Ministrul integr„rii europene,
Adrian Cioc„nea,
secretar de stat
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