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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 153/2002
privind organizarea ∫i func˛ionarea Oficiului Registrului Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de Stat
Av‚nd Ón vedere faptul c„ Rom‚nia, Ón calitate de observator activ la Uniunea European„, are un interes
deosebit Ón cooperarea cu autorit„˛ile competente de securitate ale acesteia, prioritar pentru asigurarea protec˛iei
informa˛iilor clasificate schimbate,
lu‚nd Ón considerare faptul c„ la data de 22 aprilie 2005 a fost semnat la Bruxelles Acordul dintre Rom‚nia ∫i
Uniunea European„ privind procedurile de securitate pentru schimbul de informa˛ii clasificate,
˛in‚nd cont de faptul c„, Ón lipsa cadrului legal corespunz„tor, Rom‚nia nu poate primi documente U.E. clasificate ∫i
nici nu poate participa la discutarea unor astfel de documente Ón Consiliul Europei ∫i Ón comisiile sau comitetele preg„titoare,
afl‚ndu-se Ón situa˛ia de a nu-∫i putea exercita pe deplin drepturile ce decurg din statutul s„u de observator activ,
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. I. — Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 153/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea Oficiului
Registrului Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de Stat,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 826
din 15 noiembrie 2002, aprobat„ prin Legea nr. 101/2003,
se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 1, alineatul (3) va avea urm„torul cuprins:
î(3) ORNISS reprezint„ organismul na˛ional de leg„tur„
pentru informa˛iile clasificate cu Oficiul de Securitate al
NATO (NOS), cu structurile de securitate similare din
statele membre ∫i partenere ale Alian˛ei Nord-Atlantice, ale
Uniunii Europene, ale altor organiza˛ii interna˛ionale, precum
∫i cu cele ale statelor cu care Rom‚nia a Óncheiat tratate,

Ón˛elegeri sau acorduri care prev„d protec˛ia informa˛iilor
clasificate.“
2. La articolul 1, dup„ alineatul (4) se introduce un nou
alineat, alineatul (5), cu urm„torul cuprins:
î(5) Dispozi˛iile alin. (4) se aplic„ Ón mod corespunz„tor
Ón ceea ce prive∫te protec˛ia informa˛iilor U.E. clasificate.“
Art. II. — (1) Cerin˛ele pentru protec˛ia informa˛iilor U.E.
clasificate se stabilesc prin ordin al directorului general al
ORNISS.
(2) Œn termen de 30 de zile de la intrarea Ón vigoare a
prezentei legi vor fi stabilite cerin˛ele minime pentru
protec˛ia informa˛iilor U.E. clasificate.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 29 noiembrie 2005.
Nr. 343.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea ∫i completarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 153/2002
privind organizarea ∫i func˛ionarea Oficiului Registrului
Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de Stat
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru modificarea ∫i completarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Oficiului Registrului Na˛ional al Informa˛iilor Secrete de Stat ∫i
se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 25 noiembrie 2005.
Nr. 1.160.
´
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 128/2005 privind Ónfiin˛area, organizarea
∫i func˛ionarea Sistemului Informatic Na˛ional de Semnal„ri
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 128 din 15 septembrie 2005 privind
Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Sistemului Informatic
Na˛ional de Semnal„ri, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 866 din 26 septembrie 2005, cu
urm„toarele modific„ri ∫i complet„ri:
1. La articolul 4 alineatul (1), litera f) va avea urm„torul
cuprins:
îf) controlul comunica˛iilor aferente SINS, astfel Ónc‚t s„
se poat„ asigura verificarea ∫i stabilirea organismelor
c„rora le pot fi transmise datele cu caracter personal
folosind echipamentele de comunica˛ii;“.
2. La articolul 4 alineatul (2), literele a), d) ∫i e) vor avea
urm„torul cuprins:
îa) confiden˛ialitate: asigurarea accesului la informa˛ii
numai pentru persoanele autorizate Ón func˛ie de
competen˛e;
................................................................................................

d) identificare ∫i autentificare: asigurarea identific„rii ∫i
autentific„rii tuturor utilizatorilor Ón mod corespunz„tor, Ón
func˛ie de competen˛e, Ónainte de orice tranzac˛ie;
e) autorizare: autorizarea participan˛ilor la o tranzac˛ie Ón
vederea acces„rii datelor din SINS Ón func˛ie de
competen˛e.“
3. La articolul 4, dup„ alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu urm„torul cuprins:
î(3) Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor ∫i autorit„˛ile
competente sunt obligate s„ previn„ pierderea informa˛iilor
∫i s„ asigure recuperarea acestora Ón cazul producerii de
dezastre naturale.“
4. La articolul 9, alineatul (4) va avea urm„torul
cuprins:
î(4) Gestiunea ∫i utilizarea datelor con˛inute Ón SINS, cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, sunt
supuse controlului de c„tre Autoritatea Na˛ional„ de
Supraveghere a Prelucr„rii Datelor cu Caracter Personal,
denumit„ Ón continuare ANSPDCP.“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

LUCIAN AUGUSTIN BOLCA™

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 29 noiembrie 2005.
Nr. 345.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 128/2005 privind Ónfiin˛area,
organizarea ∫i func˛ionarea Sistemului Informatic Na˛ional
de Semnal„ri
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 128/2005 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i
func˛ionarea Sistemului Informatic Na˛ional de Semnal„ri ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 25 noiembrie 2005.
Nr. 1.162.
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii ∫i Cultelor din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului pe anul 2005, pentru Patriarhia Bisericii Ortodoxe Rom‚ne
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. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 3 alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar pentru unit„˛ile de cult apar˛in‚nd cultelor religioase recunoscute din Rom‚nia, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 125/2002,
Guvernul Rom‚niei

adopt„ prezenta hot„r‚re.

Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea bugetului Ministerului
Culturii ∫i Cultelor pe anul 2005 din Fondul de rezerv„
bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de
stat pe anul 2005, cu suma de 400 mii lei (RON), la
capitolul 59.01 îCultur„, religie ∫i ac˛iuni privind activitatea
sportiv„ ∫i de tineret“, titlul 38 îTransferuri“, alineatul 40.61
îSus˛inerea cultelor“, pentru Patriarhia Bisericii Ortodoxe
Rom‚ne.

Art. 2. — Se autorizeaz„ Ministerul Finan˛elor Publice
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 2005.
Art. 3. — Ministerul Culturii ∫i Cultelor ∫i organele
abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumelor
alocate potrivit prezentei hot„r‚ri, Ón conformitate cu
prevederile legale.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Bodu
Bucure∫ti, 29 noiembrie 2005.
Nr. 1.489.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru jude˛ul Constan˛a
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 21 lit. a) 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. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru sus˛inerea sistemului
de protec˛ie a persoanelor cu handicap, cultur„, culte ∫i
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005, cu suma de
671 mii lei (RON), pentru jude˛ul Constan˛a, din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2005, ∫i alocarea acesteia
bugetului propriu al ora∫ului Techirghiol, Ón vederea finan˛„rii

lucr„rilor de execu˛ie la obiectivul de investi˛ii îExtindere
re˛ea de canalizare ora∫ Techirghiol, jude˛ul Constan˛a“.
Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se face
de ordonatorul principal de credite, potrivit dispozi˛iilor
legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 29 noiembrie 2005.
Nr. 1.505.

Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Bodu
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru jude˛ul Arge∫
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 21 lit. a) 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. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru sus˛inerea sistemului
de protec˛ie a persoanelor cu handicap, cultur„, culte ∫i
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005, cu suma de
1.302 mii lei (RON), pentru jude˛ul Arge∫, din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2005, ∫i alocarea acesteia
bugetului propriu al municipiului C‚mpulung, Ón vederea
finan˛„rii lucr„rilor de execu˛ie la obiectivul de investi˛ii

îExtindere re˛ele de ap„ potabil„ Ón cartierul Valea
Rom‚ne∫tilor“.
Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se face
de ordonatorul principal de credite, potrivit dispozi˛iilor
legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Bodu
Bucure∫ti, 29 noiembrie 2005.
Nr. 1.506.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru jude˛ul Arge∫
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 21 lit. a) 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. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru sus˛inerea sistemului
de protec˛ie a persoanelor cu handicap, cultur„, culte ∫i
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005, cu suma de
2.000 mii lei (RON), pentru jude˛ul Arge∫, din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2005, ∫i alocarea acesteia
bugetelor locale ale unit„˛ilor administrativ-teritoriale, potrivit
anexei care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re,

pentru finan˛area unor cheltuieli curente ∫i finalizarea unor
obiective de investi˛ii.
Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se face
de ordonatorii principali de credite, potrivit dispozi˛iilor
legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Bodu

Bucure∫ti, 29 noiembrie 2005.
Nr. 1.507.
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ANEX√
SITUAﬁIA

sumelor repartizate pe unit„˛i administrativ-teritoriale din jude˛ul Arge∫
— mii lei (RON) —
Nr.
crt.

Unitatea administrativteritorial„

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

Albe∫tii de Muscel
B„icule∫ti
B„ile∫ti
Boga˛i
Br„dule˛
Bughea de Jos
Bughea de Sus
C„line∫ti
Cet„˛eni
Cocu
Corbeni
Corbi
Ora∫ul Coste∫ti
Cotmeana
D‚rm„ne∫ti
Dobre∫ti
Dragoslavele
H‚rse∫ti
H‚rtie∫ti

20.

Mih„e∫ti

— mii lei (RON) —
Nr.
crt.

Suma

50
50
50
100
20
30
70
120
30
30
30
40
100
50
50
30
250
30
50

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Unitatea administrativ-teritorial„

Miro∫i
Mor„re∫ti
Moz„ceni
Nuc∫oara
Poienarii de Arge∫
Pope∫ti
R‚ca
Rociu
Schitu Gole∫ti
St‚lpeni
Stolnici
™uici
Tigveni
Valea Danului
Vedea
Vulture∫ti
T O T A L:

80

Suma

20
80
30
20
45
20
30
70
25
100
60
40
30
70
60
40
2.000

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru jude˛ul Gala˛i
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 21 lit. a) 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. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru sus˛inerea sistemului
de protec˛ie a persoanelor cu handicap, cultur„, culte ∫i
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005, cu suma de
1.295,7 mii lei (RON), pentru jude˛ul Gala˛i, din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2005, ∫i alocarea acesteia
bugetelor locale ale unit„˛ilor administrativ-teritoriale, potrivit

anexei care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re,
pentru realizarea unor obiective de investi˛ii.
Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se va
face de ordonatorii principali de credite, potrivit dispozi˛iilor
legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Bodu
Bucure∫ti, 29 noiembrie 2005.
Nr. 1.508.

7

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 1.086/2.XII.2005
ANEX√
REPARTIZAREA

pe unit„˛i administrativ-teritoriale a sumei alocate din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru jude˛ul Gala˛i
Nr. Unitatea administrativcrt.
teritorial„

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna
Comuna

™endreni
Oancea
Munteni
Dr„gu∫eni
Smul˛i
ﬁepu

Suma alocat„
— mii lei (RON) —

Destina˛ia

Repara˛ii drumuri comunale
Refacerea pode˛elor
Repara˛ii drumuri comunale
Repara˛ii drumuri comunale
Repara˛ii drumuri comunale
Lucr„ri de refacere a Centrului Cultural
∫i a Muzeului Etnografic

300,0
25,0
220,7
200,0
50,0
500,0
1.295,7

T O T A L:

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru jude˛ul Hunedoara
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, ∫i al art. 21 lit. a) 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. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru drumuri jude˛ene ∫i
comunale pe anul 2005, cu suma de 380 mii lei (RON),
pentru jude˛ul Hunedoara, din Fondul de rezerv„ bugetar„
la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón bugetul de stat pe anul
2005, ∫i alocarea acesteia bugetului propriu al comunei
Bretea Rom‚n„, Ón vederea finan˛„rii lucr„rilor de execu˛ie

la obiectivele de investi˛ii îPode˛ peste Valea M„ceului la
M„ceu“ ∫i îPod peste Valea Bun„ la V‚lcelele Bune“.
Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se va
face de ordonatorul principal de credite, potrivit dispozi˛iilor
legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Mircea Nicu Toader,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Bodu

Bucure∫ti, 29 noiembrie 2005.
Nr. 1.509.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCﬁIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN
pentru aprobarea Reglement„rii tehnice îSpecifica˛ie tehnic„ privind produse
din o˛el utilizate ca arm„turi: cerin˛e ∫i criterii de performan˛„“, indicativ ST 009-05
Œn conformitate cu art. 38 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea Ón construc˛ii, cu modific„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 2 pct. 45 ∫i al art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Reglementarea tehnic„
îSpecifica˛ie tehnic„ privind produse din o˛el utilizate ca
arm„turi: cerin˛e ∫i criterii de performan˛„“, indicativ
ST 009-05, elaborat„ de Institutul Na˛ional de CercetareDezvoltare Ón Construc˛ii ∫i Economia Construc˛iilor —
INCERC Bucure∫ti, prev„zut„ Ón anexa*) care face parte
integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Art. 3. — La data public„rii prezentului ordin, Ordinul
ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului
nr. 180/2005 pentru aprobarea Reglement„rii tehnice
îSpecifica˛ie tehnic„ privind produse din o˛el utilizate ca
arm„turi: cerin˛e ∫i criterii de performan˛„“, indicativ
ST 009-04 (revizuire specifica˛ie tehnic„ ST 009-96),
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 426
∫i nr. 426 bis din 19 mai 2005, precum ∫i orice alte
dispozi˛ii contrare se abrog„.

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Bucure∫ti, 14 noiembrie 2005.
Nr. 1.944.
*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.086 bis Ón afara abonamentului, care se poate achizi˛iona de la
Centrul pentru rela˛ii cu publicul al Regiei Autonome îMonitorul Oficial“, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1.
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