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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 103/2005 pentru modificarea
∫i completarea Legii nr. 1/2004 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei de Pl„˛i
∫i Interven˛ie pentru Agricultur„, Industrie Alimentar„ ∫i Dezvoltare Rural„ ∫i a Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 142/2000 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei
SAPARD pentru implementarea tehnic„ ∫i financiar„ a Instrumentului special de preaderare
pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 103 din 14 iulie 2005 pentru modificarea ∫i
completarea Legii nr. 1/2004 privind Ónfiin˛area, organizarea
∫i func˛ionarea Agen˛iei de Pl„˛i ∫i Interven˛ie pentru
Agricultur„, Industrie Alimentar„ ∫i Dezvoltare Rural„ ∫i a
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 142/2000 privind
Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei SAPARD
pentru implementarea tehnic„ ∫i financiar„ a Instrumentului
special de preaderare pentru agricultur„ ∫i dezvoltare
rural„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 646 din 21 iulie 2005, cu urm„toarele modific„ri ∫i
complet„ri:
1. La articolul I, Ónaintea punctului 1 se introduce un
nou punct, cu urm„torul cuprins:
îAlineatul (1) al articolului 1 va avea urm„torul cuprins:
«Art. 1. — (1) Se Ónfiin˛eaz„ Agen˛ia de Pl„˛i ∫i
Interven˛ie pentru Agricultur„, denumit„ Ón continuare
Agen˛ie, institu˛ie public„ Ón subordinea Ministerului
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale, cu personalitate
juridic„, finan˛at„ integral de la bugetul de stat.»“
2. La articolul I, punctul 5 va avea urm„torul cuprins:
î5. Dup„ litera l) a articolului 3 se introduc 7 noi litere,
literele m)—∫), cu urm„torul cuprins:
«m) este autoritatea public„ responsabil„ cu
implementarea Sistemului Integrat de Administrare ∫i
Control;
n) asigur„ managementul cotelor de produc˛ie de zah„r
∫i izoglucoz„ ∫i gestioneaz„ contribu˛iile aferente acestor
cote;
o) elaboreaz„ manuale de proceduri ∫i metodologii Ón
vederea implement„rii corespunz„toare a atribu˛iilor care Ói
revin;

p) implementeaz„ ∫i administreaz„ restitu˛iile la export ∫i
sistemul de garan˛ii aferente restitu˛iilor;
r) furnizeaz„ toate informa˛iile solicitate de Organismul
coordonator al agen˛iilor de pl„˛i pentru agricultur„,
dezvoltare rural„ ∫i pescuit;
s) implementeaz„ sistemul de garan˛ii pentru importul ∫i
exportul produselor agricole;
∫) realizeaz„ ∫i Óntre˛ine sistemul de identificare a
parcelelor agricole.»“
3. La articolul I, dup„ punctul 6 se introduce un nou
punct, punctul 61, cu urm„torul cuprins:
î6 1 . Alineatele (2) ∫i (3) ale articolului 5 vor avea
urm„torul cuprins:
«(2) Num„rul de posturi al Agen˛iei va fi de maximum
5.000 Ón anul 2006.
(3) Posturile necesare Agen˛iei se asigur„ prin
suplimentarea num„rului de posturi aprobat Ministerului
Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale cu 3.953 de
posturi.»“
4. La articolul IV punctul 3, alineatul (6) al articolului 3
va avea urm„torul cuprins:
î(6) Œncep‚nd cu intrarea Ón vigoare a Planului Na˛ional
de Dezvoltare Rural„, Agen˛ia SAPARD preia personalul
din cadrul direc˛iilor jude˛ene pentru agricultur„ ∫i
dezvoltare rural„ ale Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i
Dezvolt„rii Rurale, care are atribu˛ii Ón cadrul serviciului
tehnic delegat pentru Programul SAPARD. Personalul va fi
preluat f„r„ examen sau concurs ∫i va beneficia de
acelea∫i drepturi salariale ca ∫i personalul angajat Ón cadrul
Agen˛iei SAPARD.“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, Ón condi˛iile art. 77 alin. (2), 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, 12 decembrie 2005.
Nr. 359.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 103/2005
pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 1/2004 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea
Agen˛iei de Pl„˛i ∫i Interven˛ie pentru Agricultur„, Industrie Alimentar„ ∫i Dezvoltare Rural„
∫i a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 142/2000 privind Ónfiin˛area, organizarea
∫i func˛ionarea Agen˛iei SAPARD pentru implementarea tehnic„ ∫i financiar„ a Instrumentului
special de preaderare pentru agricultur„ ∫i dezvoltare rural„
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) ∫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 privind aprobarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 103/2005 pentru
modificarea ∫i completarea Legii nr. 1/2004 privind
Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei de Pl„˛i ∫i
Interven˛ie pentru Agricultur„, Industrie Alimentar„ ∫i
Dezvoltare Rural„ ∫i a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului

nr. 142/2000 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea
Agen˛iei SAPARD pentru implementarea tehnic„ ∫i
financiar„ a Instrumentului special de preaderare pentru
agricultur„ ∫i dezvoltare rural„ ∫i se dispune publicarea
acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 9 decembrie 2005.
Nr. 1.276.

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

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 340/2004 privind institu˛ia prefectului
Av‚nd Ón vedere importan˛a realiz„rii unei reforme reale prin care administra˛ia public„ din ˛ara noastr„ s„ se situeze la
nivelul standardelor europene, ∫i anume s„ se caracterizeze prin transparen˛„, predictibilitate, responsabilitate, adaptabilitate ∫i
eficacitate,
˛in‚nd seama de necesitatea respect„rii angajamentelor Guvernului Rom‚niei, asumate prin Strategia actualizat„ de accelerare
a reformei administra˛iei publice cu privire la delimitarea palierului politic de cel administrativ pentru a se evita ingerin˛ele pe criterii
politice Ón actul administrativ local,
Ón vederea corect„rii deficien˛elor constatate Ón urma evalu„rii modului de implementare a Legii nr. 340/2004 privind institu˛ia
prefectului de la data adopt„rii ∫i p‚n„ Ón prezent, cu privire la profesionalizarea func˛iei prefectului ∫i rolul prefectului Ón conducerea
serviciilor publice deconcentrate,
pentru evitarea riscului de a pierde momentul trecerii prefec˛ilor Ón categoria Ónal˛ilor func˛ionari publici, stabilit de lege la
1 ianuarie 2006, prin adoptarea m„surilor prev„zute Ón prezenta ordonan˛„ de urgen˛„, care asigur„ punerea Ón acord a misiunilor
prefectului cu instrumentele sale manageriale, neutralitatea politic„, mobilitatea ∫i profesionalizarea sa, elemente care vizeaz„ interesul
public ∫i constituie situa˛ii de urgen˛„ ∫i extraordinare,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. I. — Legea nr. 340/2004 privind institu˛ia prefectului,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 658 din
21 iulie 2004, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Titlul legii va avea urm„torul cuprins:
îL E G E
privind prefectul ∫i institu˛ia prefectului“
2. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — (1) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan
local.
(2) Guvernul nume∫te c‚te un prefect Ón fiecare jude˛ ∫i Ón
municipiul Bucure∫ti, la propunerea ministrului administra˛iei ∫i
internelor.
(3) Prefectul este garantul respect„rii legii ∫i a ordinii publice
la nivel local.

(4) Mini∫trii ∫i conduc„torii celorlalte organe ale administra˛iei
publice centrale din subordinea Guvernului pot delega prefectului
unele dintre atribu˛iile lor de conducere ∫i control cu privire la
activitatea serviciilor publice deconcentrate din subordine.
(5) Atribu˛iile care pot fi delegate potrivit alin. (4) se stabilesc
prin hot„r‚re a Guvernului.“
3. Dup„ articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu
urm„torul cuprins:
îArt. 1 1 . — (1) Pentru exercitarea de c„tre prefect a
prerogativelor care Ói revin potrivit Constitu˛iei ∫i altor legi se
organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ institu˛ia prefectului, sub conducerea
prefectului.
(2) Institu˛ia prefectului este o institu˛ie public„ cu personalitate
juridic„, cu patrimoniu ∫i buget propriu.
(3) Prefectul este ordonator ter˛iar de credite.
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(4) Structura organizatoric„ ∫i atribu˛iile institu˛iei prefectului se
stabilesc prin hot„r‚re a Guvernului.“
4. Articolul 3 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — (1) Prefectul conduce serviciile publice
deconcentrate ale ministerelor ∫i ale celorlalte organe ale
administra˛iei publice centrale din subordinea Guvernului,
organizate la nivelul unit„˛ilor administrativ-teritoriale.
(2) Lista serviciilor publice deconcentrate prev„zute la alin. (1)
se aprob„ prin decizie a primului-ministru ∫i se actualizeaz„ la
propunerea ministrului administra˛iei ∫i internelor.“
5. Articolul 4 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 4. — Activitatea prefectului se Óntemeiaz„ pe principiile:
a) legalit„˛ii, impar˛ialit„˛ii ∫i obiectivit„˛ii;
b) transparen˛ei ∫i liberului acces la informa˛iile de interes
public;
c) eficien˛ei;
d) responsabilit„˛ii;
e) profesionaliz„rii;
f) orient„rii c„tre cet„˛ean.“
6. Articolul 6 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 6. — (1) Activitatea institu˛iei prefectului este finan˛at„ de
la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administra˛iei ∫i
Internelor, ∫i din alte surse legal constituite.
(2) Institu˛ia prefectului poate beneficia de programe cu
finan˛are interna˛ional„.“
7. Articolul 7 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 7. — (1) Conduc„torii serviciilor publice deconcentrate ale
ministerelor ∫i ale celorlalte organe ale administra˛iei publice
centrale din subordinea Guvernului au obliga˛ia s„ transmit„
prefectului proiectul de buget. Dup„ avizarea acestuia, prefectul
Ónainteaz„ proiectul de buget conduc„torului institu˛iei ierarhic
superioare serviciului public deconcentrat.
(2) Situa˛iile financiare privind execu˛ia bugetar„, Óntocmite de
serviciile publice deconcentrate ale ministerelor ∫i ale celorlalte
organe ale administra˛iei publice centrale din subordinea
Guvernului, se transmit prefectului pentru avizare. Dup„ avizare,
prefectul Ónainteaz„ situa˛iile financiare conduc„torului institu˛iei
ierarhic superioare serviciului public deconcentrat.
(3) Avizul prefectului prev„zut la alin. (1) ∫i (2) are caracter
consultativ.“
8. Articolul 8 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 8. — (1) Pentru Óndeplinirea atribu˛iilor ∫i prerogativelor
care Ói revin potrivit legii, prefectul este ajutat de 2 subprefec˛i.
Prefectul municipiului Bucure∫ti este ajutat de 3 subprefec˛i.
(2) Atribu˛iile subprefectului se stabilesc prin hot„r‚re a
Guvernului.“
9. Alineatul (2) al articolului 9 se abrog„.
10. Articolele 10 ∫i 11 se abrog„.
11. Capitolul II îCorpul prefec˛ilor ∫i Corpul subprefec˛ilor“,
cuprinz‚nd articolele 13—18, se abrog„.
12. Titlul capitolului III va avea urm„torul cuprins:
îCAPITOLUL III
Drepturile ∫i Óndatoririle prefec˛ilor ∫i subprefec˛ilor“

13. Alineatele (1) ∫i (2) ale articolului 19 vor avea urm„torul
cuprins:
îArt. 19. — (1) Prefec˛ii ∫i subprefec˛ii numi˛i Ón func˛ii Ón alt
jude˛ dec‚t cel de domiciliu beneficiaz„ de o indemniza˛ie de
instalare egal„ cu 3 salarii, precum ∫i de locuin˛„ de serviciu
corespunz„toare, Ón condi˛iile legii, Ón baza unui contract de
Ónchiriere.
(2) Œn situa˛ia prev„zut„ la alin. (1) cheltuielile privind chiria
locuin˛ei de serviciu, cele pentru transportul prefec˛ilor ∫i
subprefec˛ilor ∫i al familiilor acestora, la mutarea Ón localitatea Ón
care Ó∫i are sediul institu˛ia prefectului, ∫i cele de instalare sunt
suportate din bugetul institu˛iei prefectului.“
14. Articolul 20 se abrog„.
15. Dup„ articolul 20 se introduc 3 noi articole, articolele 201—203,
cu urm„torul cuprins:
îArt. 201. — Prefec˛ii ∫i subprefec˛ii nu au dreptul la grev„.

Art. 20 2 . — Prefec˛ii ∫i subprefec˛ii nu pot s„ Ónfiin˛eze
organiza˛ii sindicale proprii.
Art. 203. — Prefec˛ii ∫i subprefec˛ii au obliga˛ia s„ informeze
conducerea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor ori de c‚te ori
c„l„toresc Ón afara jude˛ului.“
16. Articolul 22 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 22. — Prefectul ∫i subprefectul nu pot fi membri ai unui
partid politic sau ai unei organiza˛ii c„reia Ói este aplicabil acela∫i
regim juridic ca ∫i partidelor politice, potrivit legii, sub sanc˛iunea
destituirii lor din func˛ia public„.“
17. La articolul 24 alineatul (1), literele a), d), e), f), g) ∫i k) vor
avea urm„torul cuprins:
îa) asigur„, la nivelul jude˛ului sau, dup„ caz, al municipiului
Bucure∫ti, aplicarea ∫i respectarea Constitu˛iei, a legilor, a
ordonan˛elor ∫i a hot„r‚rilor Guvernului, a celorlalte acte
normative, precum ∫i a ordinii publice;
.....................................................................................................
d) ac˛ioneaz„ pentru asigurarea climatului de pace social„,
men˛inerea unei comunic„ri permanente cu toate nivelurile
institu˛ionale ∫i sociale, acord‚nd o aten˛ie constant„ prevenirii
tensiunilor sociale;
e) stabile∫te, Ómpreun„ cu autorit„˛ile administra˛iei publice
locale, priorit„˛ile de dezvoltare teritorial„;
f) verific„ legalitatea actelor administrative ale consiliului
jude˛ean, ale consiliului local sau ale primarului;
g) asigur„, Ómpreun„ cu autorit„˛ile ∫i organele abilitate,
ducerea la Óndeplinire, Ón condi˛iile stabilite prin lege, a m„surilor
de preg„tire pentru situa˛ii de urgen˛„;
.....................................................................................................
k) asigur„ realizarea planului de m„suri pentru integrare
european„;“.
18. La articolul 24 alineatul (1), litera c) se abrog„.
19. La articolul 24 alineatul (1), dup„ litera m) se introduce o
nou„ liter„, litera m1), cu urm„torul cuprins:
îm1) asigur„ folosirea, Ón condi˛iile legii, a limbii materne Ón
raporturile dintre cet„˛enii apar˛in‚nd minorit„˛ilor na˛ionale ∫i
serviciile publice deconcentrate Ón unit„˛ile administrativ-teritoriale
Ón care ace∫tia au o pondere de peste 20%.“
20. Dup„ articolul 24 se introduce un nou articol,
articolul 241, cu urm„torul cuprins:
îArt. 241. — Prefectul poate verifica m„surile Óntreprinse de
primar sau de pre∫edintele consiliului jude˛ean Ón calitatea lor de
reprezentan˛i ai statului Ón unitatea administrativ-teritorial„ ∫i poate
sesiza organele competente Ón vederea stabilirii m„surilor
necesare, Ón condi˛iile legii.“
21. Articolul 25 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 25. — (1) Din comisia de concurs pentru ocuparea
postului de conduc„tor al unui serviciu public deconcentrat face
parte obligatoriu ∫i un reprezentant al institu˛iei prefectului din
jude˛ul Ón care Ó∫i are sediul serviciul public, desemnat prin ordin
al prefectului, Ón condi˛iile legii.
(2) Prefectul poate propune mini∫trilor ∫i conduc„torilor
celorlalte organe ale administra˛iei publice centrale organizate la
nivelul unit„˛ilor administrativ-teritoriale sanc˛ionarea conduc„torilor
serviciilor publice deconcentrate din subordinea acestora.“
22. Dup„ articolul 25 se introduce un nou articol,
articolul 251, cu urm„torul cuprins:
îArt. 25 1. — (1) Œn fiecare jude˛ func˛ioneaz„ un colegiu
prefectural compus din prefect, subprefec˛i ∫i conduc„torii
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor ∫i ale celorlalte
organe ale administra˛iei publice centrale din subordinea
Guvernului, care Ó∫i au sediul Ón jude˛ul respectiv.
(2) La lucr„rile colegiului prefectural pot fi invitate ∫i alte
persoane a c„ror prezen˛„ este considerat„ necesar„.
(3) Colegiul prefectural se convoac„ de c„tre prefect cel pu˛in
o dat„ pe lun„ ∫i oric‚nd se consider„ c„ este necesar.
(4) Atribu˛iile colegiului prefectural privesc armonizarea
activit„˛ii serviciilor publice deconcentrate care au sediul Ón jude˛ul
respectiv, precum ∫i implementarea programelor, politicilor,
strategiilor ∫i planurilor de ac˛iune ale Guvernului la nivelul
jude˛ului sau al localit„˛ilor acestuia ∫i vor fi reglementate prin
hot„r‚re a Guvernului.“
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23. Articolul 26 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 26. — Œn exercitarea atribu˛iei cu privire la verificarea
legalit„˛ii actelor administrative ale consiliului jude˛ean, ale
consiliului local sau ale primarului, prefectul, cu cel pu˛in 10 zile
Ónaintea introducerii ac˛iunii Ón contenciosul administrativ, va
solicita autorit„˛ilor care au emis actul, cu motivarea necesar„,
reanalizarea actului socotit nelegal, Ón vederea modific„rii sau,
dup„ caz, a revoc„rii acestuia.“
24. Dup„ articolul 26 se introduce un nou articol, articolul
261, cu urm„torul cuprins:
îArt. 261. — (1) Ac˛iunea introdus„ de c„tre prefect pentru
anularea unui act administrativ al autorit„˛ilor administra˛iei publice
locale socotit nelegal este scutit„ de taxa de timbru ∫i se judec„
Ón regim de urgen˛„.
(2) Termenele de judecat„ nu pot fi mai mari de 10 zile.
(3) P„r˛ile sunt legal citate, dac„ cita˛ia le-a fost comunicat„
cel pu˛in cu o zi Ónaintea judec„rii.
(4) Hot„r‚rile prin care se solu˛ioneaz„ fondul cauzei se
pronun˛„ Ón ziua Ón care au luat sf‚r∫it dezbaterile.
(5) Œn situa˛ii deosebite pronun˛area poate fi am‚nat„ cel mult
dou„ zile.
(6) Dispozi˛iile prezentului articol referitoare la procedura de
verificare a legalit„˛ii actelor administrative ale autorit„˛ilor
administra˛iei publice locale ori jude˛ene se completeaz„ Ón mod
corespunz„tor cu prevederile Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004.“
25. Articolul 28 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 28. — Œn situa˛ii de urgen˛„ sau de criz„ autorit„˛ile
militare ∫i organele locale ale Ministerului Administra˛iei ∫i
Internelor au obliga˛ia s„ informeze ∫i s„ sprijine prefectul pentru
rezolvarea oric„rei probleme care pune Ón pericol ori afecteaz„
siguran˛a popula˛iei, a bunurilor, a valorilor ∫i a mediului
Ónconjur„tor.“
26. Articolul 29 se abrog„.
27. Articolul 30 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 30. — Pentru Óndeplinirea atribu˛iilor care Ói revin
prefectul poate solicita institu˛iilor publice ∫i autorit„˛ilor
administra˛iei publice locale documenta˛ii, date ∫i informa˛ii, iar
acestea sunt obligate s„ i le furnizeze cu celeritate ∫i Ón mod
gratuit.“
28. Articolul 31 se abrog„.
29. Articolul 35 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 35. — Ministerele ∫i celelalte organe ale administra˛iei
publice centrale sunt obligate s„ comunice de Óndat„ prefec˛ilor
actele cu caracter normativ emise Ón domeniul de activitate al
serviciilor publice deconcentrate.“
30. Titlul capitolului VI va avea urm„torul cuprins:
îCAPITOLUL VI
Cancelaria prefectului ∫i oficiile prefecturale“

31. Articolele 36, 37 ∫i 38 se abrog„.
32. Articolul 39 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 39. — (1) Œn cadrul institu˛iei prefectului se organizeaz„
∫i func˛ioneaz„ cancelaria prefectului.
(2) Cancelaria prefectului este un compartiment organizatoric
distinct, care cuprinde urm„toarele func˛ii de execu˛ie de
specialitate specifice: directorul cancelariei, 2 consilieri, un
consultant ∫i secretarul cancelariei.
(3) Personalul din cadrul cancelariei prefectului este numit sau
eliberat din func˛ie de c„tre prefect.
(4) Personalul din cadrul cancelariei prefectului Ó∫i desf„∫oar„
activitatea Ón baza unui contract individual de munc„ Óncheiat, Ón
condi˛iile legii, pe durata exercit„rii func˛iei publice de c„tre Ónaltul
func˛ionar public.
(5) Activitatea cancelariei prefectului este coordonat„ de
director, care r„spunde Ón fa˛a prefectului Ón acest sens.
(6) Salarizarea personalului din cadrul cancelariei prefectului
se face potrivit anexei nr. I — cap. I lit. B — la Ordonan˛a
Guvernului nr. 9/2005 privind cre∫terile salariale ce se vor acorda
Ón anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a
salariilor de baz„ pentru personalul contractual din sectorul
bugetar ∫i personalului salarizat potrivit anexelor nr. II ∫i III la
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Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de
baz„ Ón sectorul bugetar ∫i a indemniza˛iilor pentru persoane care
ocup„ func˛ii de demnitate public„, aprobat„ cu modific„ri prin
Legea nr. 112/2005, cu modific„rile ulterioare.“
33. Articolul 40 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 40. — (1) Prefectul poate organiza, prin ordin, Ón cadrul
num„rului de posturi ∫i al fondurilor aprobate anual, oficii
prefecturale. Œn municipiul Bucure∫ti se pot organiza oficii
prefecturale Ón fiecare sector.
(2) Ordinul prefectului de Ónfiin˛are ∫i organizare a oficiilor
prefecturale se emite numai cu avizul conform al Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor.
(3) Oficiile prefecturale fac parte integrant„ din institu˛ia
prefectului.
(4) Prin derogare de la prevederile art. XVI alin. (2) ∫i (4) din
Legea nr. 161/2003 privind unele m„suri pentru asigurarea
transparen˛ei Ón exercitarea demnit„˛ilor publice, a func˛iilor
publice ∫i Ón mediul de afaceri, prevenirea ∫i sanc˛ionarea
corup˛iei, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, oficiile
prefecturale sunt conduse de c„tre un ∫ef al oficiului prefectural.
(5) Func˛ia de ∫ef al oficiului prefectural este echivalent„ cu
func˛ia de director executiv.
(6) Numirea, modificarea, suspendarea ∫i Óncetarea raportului
de serviciu al ∫efului oficiului prefectural se fac de c„tre prefect,
Ón condi˛iile legii.“
34. Articolul 41 se abrog„.
35. Articolul 42 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 42. — Prevederile art. 6, 7 ∫i 22 se aplic„ Óncep‚nd cu
data de 1 ianuarie 2006.“
Art. II. — Func˛iilor publice de prefect ∫i de subprefect nu le
sunt aplicabile prevederile art. XVI alin. (4) din Legea
nr. 161/2003 privind unele m„suri pentru asigurarea transparen˛ei
Ón exercitarea demnit„˛ilor publice, a func˛iilor publice ∫i Ón mediul
de afaceri, prevenirea ∫i sanc˛ionarea corup˛iei, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
Art. III. — (1) Prefec˛ii Ón func˛ie la data intr„rii Ón vigoare a
prezentei ordonan˛e de urgen˛„, precum ∫i cei care vor ocupa
posturile r„mase vacante dup„ data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„ ∫i p‚n„ la 31 decembrie 2005 pot fi numi˛i
Ón func˛ii publice de prefect Ón urma promov„rii unui examen de
atestare pe post.
(2) Subprefec˛ii Ón func˛ie la data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„, precum ∫i cei care vor ocupa posturile
r„mase vacante dup„ data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„ ∫i p‚n„ la 31 decembrie 2005 pot fi numi˛i
Ón func˛ii publice de subprefect Ón urma promov„rii unui examen
de atestare pe post.
(3) Pot participa la examenul de atestare pe post ∫i pot
ocupa func˛iile publice Ón condi˛iile prev„zute la alin. (1) ∫i (2)
persoanele care Óndeplinesc condi˛iile prev„zute la art. 15 din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul func˛ionarilor publici,
republicat„, cu modific„rile ulterioare, cu excep˛ia celor prev„zute
la lit. c)—e).
(4) Persoanele care nu promoveaz„ examenul de atestare pe
post, Ón condi˛iile legii, vor fi eliberate din func˛iile de˛inute.
(5) Numirea Ón func˛ii publice a persoanelor prev„zute la
alin. (1) ∫i (2) se face Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2006.
(6) Condi˛iile de organizare ∫i desf„∫urare a examenului de
atestare pe post se stabilesc prin hot„r‚re a Guvernului, la
propunerea Agen˛iei Na˛ionale a Func˛ionarilor Publici.
(7) Examenul de atestare pe post este gestionat de comisia
pentru recrutarea Ónal˛ilor func˛ionari publici numit„ prin decizie a
primului-ministru.
Art. IV. — (1) Œncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2006, func˛ia
public„ de secretar general al prefecturii se transform„ Ón func˛ia
public„ de subprefect.
(2) Secretarii generali ai prefecturii Ón func˛ie la data de
31 decembrie 2005 ca urmare a promov„rii concursului organizat
pentru ocuparea func˛iei publice respective sunt numi˛i Ón func˛ia
public„ de subprefect Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2006.
(3) Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e
de urgen˛„, atribu˛iile stabilite prin actele normative Ón vigoare Ón
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competen˛a secretarului general al prefecturii se exercit„ de c„tre
unul dintre subprefec˛i, desemnat prin ordin al prefectului.
Art. V. — Legea nr. 340/2004 privind institu˛ia prefectului, cu
modific„rile ∫i complet„rile aduse prin prezenta ordonan˛„ de

urgen˛„, va fi republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, dup„ aprobarea acesteia de c„tre Parlament prin lege,
d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.

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, 14 decembrie 2005.
Nr. 179.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind organizarea ∫i desf„∫urarea examenului de atestare
Ón func˛iile publice de prefect ∫i subprefect
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. III alin. (6) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 179/2005 pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 340/2004 privind institu˛ia prefectului,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Prezenta hot„r‚re reglementeaz„ condi˛iile de
participare, precum ∫i condi˛iile de organizare ∫i desf„∫urare a
examenului de atestare Ón func˛iile publice de prefect ∫i
subprefect, denumit Ón continuare examen.
(2) Examenul este gestionat de comisia de concurs pentru
recrutarea Ónal˛ilor func˛ionari publici, numit„ prin Decizia
primului-ministru nr. 276/2005, completat„ de Decizia primuluiministru nr. 356/2005, denumit„ Ón continuare comisie.
(3) Secretariatul comisiei prev„zute la alin. (2) se asigur„
de Agen˛ia Na˛ional„ a Func˛ionarilor Publici. Persoanele care
fac parte din secretariatul comisiei se desemneaz„ prin ordin
al pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale a Func˛ionarilor Publici.
(4) Examenul prev„zut la alin. (1) se organizeaz„ ∫i se
desf„∫oar„ Ón condi˛iile stabilite prin Legea nr. 188/1999
privind Statutul func˛ionarilor publici, republicat„, cu modific„rile
ulterioare, ale Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 179/2005
∫i cu respectarea prevederilor prezentei hot„r‚ri.
(5) Examenul const„ Ón dou„ etape, dup„ cum urmeaz„:
a) elaborarea unui proiect pe baza tematicii ∫i bibliografiei
stabilite prin ordin al ministrului administra˛iei ∫i internelor;
b) prob„ scris„, care const„ Ón rezolvarea unor subiecte Ón
prezen˛a comisiei.
Art. 2. — Comisia prev„zut„ la art. 1 alin. (2) are
urm„toarele atribu˛ii:
a) verific„ dosarele de Ónscriere la examen ale candida˛ilor;
b) stabile∫te subiectele pentru examen;
c) acord„ punctajele pentru fiecare candidat Ón parte.
Art. 3. — Secretariatul comisiei are urm„toarele atribu˛ii
principale:
a) Óntocme∫te, redacteaz„ ∫i semneaz„ al„turi de comisie
Óntreaga documenta˛ie privind activitatea specific„ a acestora;
b) asigur„ afi∫area rezultatelor examenului;
c) Óndepline∫te orice sarcini specifice necesare pentru buna
desf„∫urare a examenului.
Art. 4. — Pot participa la examen persoanele care
Óndeplinesc condi˛iile prev„zute la art. 15 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul func˛ionarilor publici, republicat„, cu modific„rile
ulterioare, cu excep˛ia celor prev„zute la lit. c)—e).
Art. 5. — Bibliografia ∫i tematica pentru examen se
stabilesc prin ordin al ministrului administra˛iei ∫i internelor ∫i
se comunic„ prin afi∫are la sediul ∫i pe site-ul Agen˛iei
Na˛ionale a Func˛ionarilor Publici ∫i al Ministerului Administra˛iei
∫i Internelor la data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.
Art. 6. — (1) Œn vederea particip„rii la examen candida˛ii
vor depune la sediul Agen˛iei Na˛ionale a Func˛ionarilor Publici
dosarele de Ónscriere.

(2) Dosarele de Ónscriere trebuie s„ cuprind„ urm„toarele
documente:
a) copia actului de identitate;
b) formularul de Ónscriere;
c) copii ale diplomelor de studii;
d) copia carnetului de munc„ sau o adeverin˛„ care s„
ateste vechimea Ón munc„ ∫i, dup„ caz, Ón specialitate;
e) cazierul judiciar;
f) adeverin˛a care s„ ateste starea de s„n„tate
corespunz„toare;
g) recomandarea de la ultimul loc de munc„.
(3) Copiile actelor prev„zute la alin. (2) se prezint„ Ónso˛ite
de documentele originale, care se certific„ pentru conformitate
cu originalul de c„tre secretariatul comisiei, sau Ón copii
legalizate.
(4) Formularul de Ónscriere este pus la dispozi˛ia
candida˛ilor de secretariatul comisiei.
Art. 7. — (1) Pot sus˛ine proba scris„ a examenului
candida˛ii ale c„ror dosare de Ónscriere au fost verificate de
comisie, Ón condi˛iile prezentei hot„r‚ri.
(2) Rezultatele verific„rii dosarelor, cu men˛iunea
admis/respins, se comunic„ prin afi∫are la sediul Agen˛iei
Na˛ionale a Func˛ionarilor Publici.
Art. 8. — (1) Pentru a putea sus˛ine proba scris„ candida˛ii
sunt obliga˛i s„ depun„ proiectul prev„zut la art. 1 alin. (4)
lit. a) Ónainte de Ónceperea probei scrise a examenului.
(2) Subiectele pentru proba scris„ se stabilesc pe baza
bibliografiei stabilite prin ordin al ministrului administra˛iei ∫i
internelor.
(3) Œn cazul Ón care, datorit„ num„rului mare de candida˛i,
proba scris„ se organizeaz„ Ón mai multe serii, subiectele se
vor schimba la fiecare serie, cu excep˛ia situa˛iei Ón care se
organizeaz„ simultan.
(4) Seturile de subiecte se semneaz„ de to˛i membrii
comisiei ∫i se Ónchid Ón plicuri sigilate, purt‚nd ∫tampila
Agen˛iei Na˛ionale a Func˛ionarilor Publici.
Art. 9. — (1) Cu dou„ ore Ónainte de Ónceperea probei
scrise, la locul desf„∫ur„rii acesteia se va afi∫a repartizarea
pe s„li a candida˛ilor.
(2) Cu 30 de minute Ónainte de Ónceperea probei scrise se
face apelul nominal al candida˛ilor, Ón vederea Óndeplinirii
formalit„˛ilor prealabile, respectiv verificarea identit„˛ii. Verificarea
identit„˛ii candida˛ilor se face numai pe baza buletinului de
identitate sau a c„r˛ii de identitate.
(3) Dup„ verificarea identit„˛ii candida˛ilor, ie∫irea din sal„
a acestora atrage eliminarea din examen, cu excep˛ia
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situa˛iilor de urgen˛„ Ón care ace∫tia pot fi Ónso˛i˛i de unul
dintre membrii comisiei sau de persoanele care asigur„
supravegherea.
(4) Durata probei scrise se stabile∫te de comisie Ón func˛ie
de gradul de dificultate ∫i complexitate al subiectelor, dar nu
poate dep„∫i 3 ore.
(5) La ora stabilit„ pentru Ónceperea probei scrise comisia
prezint„ candida˛ilor seturile de subiecte ∫i invit„ un candidat
s„ extrag„ un plic cu subiectele de examen.
(6) Dup„ Ónceperea comunic„rii subiectelor este interzis
accesul candida˛ilor care Ónt‚rzie sau al oric„rei persoane, Ón
afara membrilor comisiei, precum ∫i a persoanelor care
asigur„ secretariatul comisiei, respectiv supravegherea
desf„∫ur„rii probei. Œn acest caz candidatul este eliminat din
examen.
(7) Œn Ónc„perea Ón care are loc examenul, pe toat„
perioada derul„rii acestuia, inclusiv a formalit„˛ilor prealabile ∫i
a celor ulterioare finaliz„rii probei, candida˛ilor nu le este
permis„ de˛inerea sau folosirea vreunei surse de consultare
sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare
la distan˛„.
(8) Nerespectarea dispozi˛iilor prev„zute la alin. (7) atrage
eliminarea candidatului din proba de examen. Comisia,
constat‚nd Ónc„lcarea acestor dispozi˛ii, va elimina candidatul
din sal„, va face men˛iunea îAnulat“ pe lucrare ∫i va
consemna cele Ónt‚mplate Ón procesul-verbal.
(9) Lucr„rile vor fi redactate, sub sanc˛iunea anul„rii, doar
pe seturile de h‚rtie asigurate de Agen˛ia Na˛ional„ a
Func˛ionarilor Publici, purt‚nd ∫tampila acesteia pe fiecare fil„,
Ón col˛ul din st‚nga sus. Prima fil„, dup„ Ónscrierea numelui ∫i
a prenumelui Ón col˛ul din dreapta, va fi lipit„ astfel Ónc‚t
datele Ónscrise s„ nu poat„ fi identificate ∫i se va aplica
∫tampila Agen˛iei Na˛ionale a Func˛ionarilor Publici.
(10) Candidatul are obliga˛ia de a preda comisiei lucrarea
scris„ la expirarea timpului alocat probei scrise, semn‚nd
borderoul special Óntocmit Ón acest sens.
Art. 10. — (1) Lucr„rile scrise se corecteaz„ sigilate.
(2) Lucr„rile scrise care prezint„ Ónsemn„ri Ón scopul
identific„rii candida˛ilor se anuleaz„ ∫i nu vor mai fi notate.
Men˛iunea îAnulat“ se va face at‚t pe lucrare, c‚t ∫i pe
borderoul de notare ∫i pe centralizatorul nominal,
consemn‚ndu-se aceasta Ón procesul-verbal.
(3) Dup„ notarea de c„tre fiecare membru al comisiei de
concurs, lucr„rile scrise se desigileaz„.
Art. 11. — (1) Probele de examen se noteaz„ cu puncte
de la 0 la 100.
(2) Criteriile de evaluare a proiectului, precum ∫i modul de
acordare a punctajului pentru proba scris„ se stabilesc de
comisie ∫i se afi∫eaz„ la finalizarea probei scrise la locul
desf„∫ur„rii examenului.
(3) Rezultatul final se calculeaz„ potrivit ponderii stabilite
de comisie Ón conformitate cu alin. (2).
(4) Promovarea examenului se face ca urmare a ob˛inerii
punctajului minim de 50 de puncte.
Art. 12. — Rezultatul final, cu men˛iunea îAdmis“ sau
îRespins“, se comunic„ candida˛ilor prin afi∫are la sediul
Agen˛iei Na˛ionale a Func˛ionarilor Publici nu mai t‚rziu de
48 de ore de la finalizarea probei scrise.
Art. 13. — La finalizarea examenului se Óntocme∫te un
proces-verbal care s„ con˛in„ modul de desf„∫urare a

examenului ∫i rezultatele ob˛inute de candida˛i, semnat de
membrii comisiei.
Art. 14. — Contesta˛iile se depun la sediul Agen˛iei
Na˛ionale a Func˛ionarilor Publici, la secretariatul comisiei de
solu˛ionare a contesta˛iilor, sub sanc˛iunea dec„derii din acest
drept, dup„ afi∫area rezultatelor finale ale examenului de
atestare, Ón termen de 24 de ore de la data afi∫„rii
rezultatelor.
Art. 15. — (1) Contesta˛iile se solu˛ioneaz„ de comisia de
solu˛ionare a contesta˛iilor, numit„ prin Decizia primuluiministru nr. 276/2005, astfel cum a fost completat„ prin
Decizia primului-ministru nr. 356/2005.
(2) Secretariatul comisiei de solu˛ionare a contesta˛iilor
prev„zute la alin. (1) este asigurat de Agen˛ia Na˛ional„ a
Func˛ionarilor Publici ∫i se desemneaz„ prin ordin al
pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale a Func˛ionarilor Publici.
Art. 16. — Comisia de solu˛ionare a contesta˛iilor
analizeaz„ procesul-verbal Óntocmit Ón condi˛iile prev„zute de
art. 13, acord„ punctajele pentru fiecare dintre cele dou„
probe ∫i poate aproba contesta˛ia, modific‚nd punctajul final
acordat de comisie, Ón situa˛ia Ón care:
a) constat„ c„ punctajele nu au fost acordate potrivit
baremului ∫i r„spunsurilor din lucrarea scris„;
b) constat„ c„ exist„ o diferen˛„ mai mare de
10 puncte/prob„ Óntre punctajele acordate de comisie ∫i
comisia de solu˛ionare a contesta˛iilor.
Art. 17. — Contesta˛ia va fi respins„ Ón urm„toarele situa˛ii:
a) dac„ Ón urma analiz„rii contesta˛iei se constat„ c„
punctajele au fost acordate potrivit baremului ∫i r„spunsurilor
din lucrarea scris„;
b) dac„ Óntre punctajul acordat de comisie ∫i cel apreciat
de comisia de solu˛ionare a contesta˛iilor nu este o diferen˛„
mai mare de 10 puncte/prob„;
c) dac„ punctajul acordat de comisia de solu˛ionare a
contesta˛iilor este mai mic dec‚t punctajul acordat de comisie.
Art. 18. — Comunicarea rezultatelor la contesta˛iile depuse
se face prin afi∫are la sediul Agen˛iei Na˛ionale a
Func˛ionarilor Publici imediat dup„ solu˛ionarea contesta˛iilor.
Art. 19. — Œn cazul respingerii contesta˛iei candidatul se poate
adresa instan˛ei de contencios administrativ, Ón condi˛iile legii.
Art. 20. — (1) Comisiile prev„zute la art. 1 alin. (2) ∫i la
art. 15, prin intermediul secretariatului, pun la dispozi˛ie
candida˛ilor interesa˛i, la solicitarea acestora, documentele
elaborate de aceste comisii, mai pu˛in cele care con˛in date
cu caracter personal ale candida˛ilor.
(2) Orice candidat are acces, la solicitarea sa, la lucrarea
individual„ redactat„ Ón cadrul probei scrise a examenului.
Art. 21. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri
se afi∫eaz„, at‚t la sediul Ministerului Administra˛iei ∫i
Internelor ∫i al Agen˛iei Na˛ionale a Func˛ionarilor Publici, c‚t
∫i pe site-ul acestora, data, locul ∫i ora la care se va
desf„∫ura examenul de atestare.
Art. 22. — Pentru participarea la lucr„rile comisiilor
prev„zute la art. 1 alin. (2) ∫i la art. 15, membrii ∫i
secretariatul acestora au dreptul la indemniza˛ia pl„tit„ potrivit
Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.212/2005 privind unele m„suri
necesare pentru desf„∫urarea activit„˛ii comisiilor pentru Ónal˛ii
func˛ionari publici.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 14 decembrie 2005.
Nr. 1.655.
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Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Mihai Constantin ™eitan,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Doina-Elena Dasc„lu,
secretar de stat
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCﬁIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN
privind aprobarea Instruc˛iunilor pentru programarea
∫i analiza tehnico-operativ„ a circula˛iei trenurilor nr. 099
Œn temeiul prevederilor art. 4 lit. e) ultima liniu˛„ din Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare al Autorit„˛ii
Feroviare Rom‚ne — AFER, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii
Feroviare Rom‚ne — AFER ∫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, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Instruc˛iunile pentru programarea ∫i
analiza tehnico-operativ„ a circula˛iei trenurilor nr. 099,
prev„zute Ón anexa*) care face parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 2. — Prevederile prezentului ordin se aplic„
Companiei Na˛ionale de C„i Ferate îC.F.R.“ — S.A. Ón
calitate de administrator al infrastructurii feroviare publice ∫i
operatorilor de transport feroviar.
Art. 3. — (1) Compania Na˛ional„ de C„i Ferate
îC.F.R.“ — S.A. va elabora ∫i prezenta spre aprobare, prin
ordin al ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Ón termen de 30 de zile de la data public„rii prezentelor
instruc˛iuni, metodologia privind concentrarea datelor la nivel
de sec˛ie de circula˛ie, regulator de circula˛ie, structur„
regional„ ∫i structur„ central„ a administratorului
infrastructurii feroviare publice Ón vederea complet„rii
formularului Informare operativ„ privind analiza efectu„rii
programului de circula˛ie a trenurilor.
(2) Compania Na˛ional„ de C„i Ferate îC.F.R.“ — S.A.,
Ón termen de 90 de zile de la aprobarea prezentului ordin,
va edita Instruc˛iunile pentru programarea ∫i analiza
tehnico-operativ„ a circula˛iei trenurilor nr. 099.
Art. 4. — La data intr„rii Ón vigoare a Instruc˛iunilor
pentru programarea ∫i analiza tehnico-operativ„ a circula˛iei
trenurilor nr. 099, conducerea persoanelor juridice prev„zute
la art. 2 va asigura instruirea ∫i examinarea personalului

implicat Ón activitatea de circula˛ie a trenurilor din
prevederile acestor instruc˛iuni.
Art. 5. — Prezentul ordin intr„ Ón vigoare Ón termen de
90 de zile de la data public„rii sale Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.
Art. 6. — Compania Na˛ional„ de C„i Ferate îC.F.R.“ —
S.A., Societatea Na˛ional„ de Transport Feroviar de
C„l„tori îC.F.R. C„l„tori“ — S.A., Societatea Na˛ional„ de
Transport Feroviar de Marf„ îC.F.R. Marf„“ — S.A. ∫i
operatorii de transport feroviar vor duce la Óndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 7. — Nerespectarea prevederilor prezentului ordin
atrage dup„ sine r„spunderea juridic„, Ón conformitate cu
prevederile legale Ón vigoare.
Art. 8. — La data intr„rii Ón vigoare a Instruc˛iunilor
pentru programarea ∫i analiza tehnico-operativ„ a circula˛iei
trenurilor nr. 099, Instruc˛ia pentru programarea circula˛iei
trenurilor de marf„, aprobat„ prin Ordinul adjunctului
ministrului transporturilor ∫i telecomunica˛iilor nr. 1.660/1975,
Instruc˛ia pentru analiza tehnico-operativ„ a circula˛iei
trenurilor, aprobat„ prin Ordinul adjunctului ministrului
transporturilor ∫i telecomunica˛iilor nr. 1.661/1975, precum ∫i
orice alte dispozi˛ii contrare Ó∫i Ónceteaz„ aplicabilitatea.
Art. 9. — Prezentul ordin se va publica Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, Foaia Oficial„ C.F.R. ∫i Ón
Buletinul AFER.

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Bucure∫ti, 6 decembrie 2005.
Nr. 2.122.
*) Anexa va fi pus„ la dispozi˛ia celor interesa˛i de c„tre Compania Na˛ional„ de C„i Ferate îC.F.R.“ — S.A., la cerere.
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