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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui magistrat
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. 30
alin. (1) 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. 87
din 16 martie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se nume∫te Ón func˛ia de judec„tor Toderic„ Camelia
la Judec„toria Ia∫i.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 14 aprilie 2005.
Nr. 310.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui magistrat
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. 30
alin. (1) 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. 87
din 16 martie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se nume∫te Ón func˛ia de judec„tor Tur˛u CristinaDiana la Judec„toria Ia∫i.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 14 aprilie 2005.
Nr. 311.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui magistrat
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. 30
alin. (1) 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. 87
din 16 martie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se nume∫te Ón func˛ia de judec„tor Cristea Grety la
Judec„toria T‚rgovi∫te.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 14 aprilie 2005.
Nr. 312.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui magistrat
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. 30
alin. (1) 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. 87
din 16 martie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se nume∫te Ón func˛ia de judec„tor Pantilin Roxana la
Judec„toria T‚rgovi∫te.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 14 aprilie 2005.
Nr. 313.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui magistrat
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. 30
alin. (1) 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. 87
din 16 martie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se nume∫te Ón func˛ia de judec„tor Marcu Roza la
Judec„toria Buz„u.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 14 aprilie 2005.
Nr. 314.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui magistrat
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. 30
alin. (1) 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. 87
din 16 martie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se nume∫te Ón func˛ia de procuror Budulan Roxana
Tasica la Parchetul de pe l‚ng„ Judec„toria Sectorului 1 Bucure∫ti.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 14 aprilie 2005.
Nr. 315.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui magistrat
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. 30
alin. (1) 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. 87
din 16 martie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se nume∫te Ón func˛ia de procuror ™erban Laura la
Parchetul de pe l‚ng„ Judec„toria Sectorului 1 Bucure∫ti.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 14 aprilie 2005.
Nr. 316.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui magistrat
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. 30
alin. (1) 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. 87
din 16 martie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se nume∫te Ón func˛ia de procuror Chiriac Lucia
Tatiana la Parchetul de pe l‚ng„ Judec„toria Sectorului 1 Bucure∫ti.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 14 aprilie 2005.
Nr. 317.

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 408/2004
privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 408/2004 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Mediului ∫i
Gospod„ririi Apelor, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 285 din 31 martie 2005, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 2, dup„ litera f) se introduce o nou„
liter„, litera g), cu urm„torul cuprins:
îg) de gestionare a creditelor externe, altele dec‚t cele
comunitare, Ón domeniul s„u de activitate.“
2. La articolul 3 alineatul (1), punctele 15 ∫i 17 vor avea
urm„torul cuprins:
î15. contracteaz„ cu unit„˛ile din coordonarea sau de
sub autoritatea sa, Ón condi˛iile legii, urm„toarele lucr„ri Ón
domeniile sale de activitate:

a) studii, cercet„ri ∫i rapoarte specifice privind starea ∫i
evolu˛ia calit„˛ii mediului ∫i apelor;
b) studii, cercet„ri ∫i rapoarte privind obliga˛iile ce revin
Rom‚niei Ón calitate de ˛ar„ parte la conven˛iile bilaterale
∫i interna˛ionale Ón domeniu, precum ∫i pentru cele la care
dore∫te s„ devin„ parte;
c) studii ∫i cercet„ri de fundamentare a politicilor,
strategiilor ∫i legisla˛iei de mediu Ón acord cu cerin˛ele
acquisului comunitar;
d) studii, cercet„ri ∫i rapoarte pentru organisme ale
Uniunii Europene;
e) studii ∫i cercet„ri de fundamentare a indicatorilor ∫i
rapoartelor privind datele statistice de mediu ∫i
gospod„rirea apelor, conform cerin˛elor la nivel na˛ional ∫i
european;
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f) studii ∫i cercet„ri de evaluare a poten˛ialului de
utilizare durabil„ a resurselor naturale.
..............................................................................................
17. asigur„, prin compartimentele proprii sau din unit„˛ile
subordonate, controlul respect„rii legisla˛iei Ón domeniul
mediului, gospod„ririi apelor ∫i siguran˛ei Ón exploatare a
barajelor ∫i constat„ contraven˛iile pentru nerespectarea
normelor legale Ón vigoare, aplic„ sanc˛iunile ∫i sesizeaz„
organele de urm„rire penal„, potrivit prevederilor legale.“
3. La articolul 4 punctul I, subpunctul 19 va avea
urm„torul cuprins:
î19. asigur„, prin compartimentele proprii, prin unit„˛ile
subordonate sau prin cele aflate sub autoritate,
secretariatele tehnice specifice activit„˛ilor de protec˛ia
mediului.“
4. La articolul 4 punctul I, subpunctele 20 ∫i 21 se
abrog„.
5. La articolul 4 punctul II, subpunctul 15 va avea
urm„torul cuprins:
î15. asigur„, prin compartimentele proprii, prin unit„˛ile
subordonate sau prin cele aflate sub autoritate,
secretariatele tehnice specifice activit„˛ilor de gospod„rirea
apelor.“
6. Dup„ alineatul (3) al articolului 5 se introduce un nou
alineat, alineatul (31), cu urm„torul cuprins:
î(31) Garda Na˛ional„ de Mediu ∫i Agen˛ia Na˛ional„
pentru Protec˛ia Mediului func˛ioneaz„ Ón subordinea direct„
a ministrului mediului ∫i gospod„ririi apelor.“
7. La articolul 5, alineatul (7) va avea urm„torul cuprins:
î(7) Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor conduce
Óntreaga activitate a aparatului propriu al Ministerului
Mediului ∫i Godspod„ririi Apelor ∫i exercit„ Óntreaga
autoritate asupra unit„˛ilor aflate Ón subordinea, sub
autoritatea sau Ón coordonarea ministerului.“
8. Dup„ alineatul (8) al articolului 5 se introduce un nou
alineat, alineatul (9), cu urm„torul cuprins:
î(9) Œn structura organizatoric„ a Ministerului Mediului ∫i
Gospod„ririi Apelor se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„, Ón
subordinea ministrului ∫i a secretarilor de stat, cabinetele
demnitarilor.“
9. Dup„ alineatul (3) al articolului 6 se introduce un nou
alineat, alineatul (31), cu urm„torul cuprins:
î(31) Garda Na˛ional„ de Mediu este condus„ de un
comisar general, numit prin decizie a primului-ministru, la
propunerea ministrului mediului ∫i gospod„ririi apelor.“
10. Alineatele (1) ∫i (4) ale articolului 10 vor avea
urm„torul cuprins:
îArt. 10. — (1) Structura organizatoric„ a Ministerului
Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor este prev„zut„ Ón

5

anexa nr. 1. Œn cadrul structurii organizatorice prev„zute
Ón anexa nr. 1, prin ordin al ministrului mediului ∫i
gospod„ririi apelor se pot organiza servicii, birouri,
compartimente ∫i colective temporare, stabilindu-se num„rul
posturilor de conducere, potrivit legii.
.............................................................................................
(4) Num„rul maxim de posturi este de 381, exclusiv
demnitarii ∫i cabinetul ministrului.“
11. Alineatele (6), (7) ∫i (9) ale articolului 10 se abrog„.
12. Alineatul (1) al articolului 11 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 11. — (1) Œn cadrul Ministerului Mediului ∫i
Gospod„rii Apelor func˛ioneaz„ Direc˛ia general„ pentru
managementul instrumentelor structurale, care Óndepline∫te
func˛ia de Autoritate de management pentru programul
opera˛ional sectorial pentru infrastructura de mediu ∫i
Organism intermediar pentru Fondul de coeziune ∫i care va
func˛iona p‚n„ la sf‚r∫itul anului 2005 cu un num„r de
100 de posturi.“
13. Alineatul (2) al articolului 15 se abrog„.
14. La articolul 16 alineatul (1), litera a) va avea
urm„torul cuprins:
îa) Comitetul Ministerial pentru Situa˛ii de Urgen˛„;“
15. Alineatul (2) al articolului 16 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Membrii organismelor prev„zute la alin. (1) sunt
salariza˛i de unit„˛ile la care sunt angaja˛i, iar secretariatele
tehnice permanente ale acestor organisme se asigur„ de
Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor sau de unit„˛ile
desemnate dintre cele prev„zute Ón anexa nr. 2, Ón cadrul
num„rului de posturi aprobat.“
16. Articolul 17 se abrog„.
17. Articolul 19 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 19. — Num„rul autoturismelor pentru transportul
personalului ∫i pentru alte utiliz„ri speciale, precum ∫i cota
de consum lunar alocat„ pentru unit„˛ile subodonate se
stabilesc prin ordin al ministrului mediului ∫i gospod„ririi
apelor, Ón conformitate cu normativele Ón vigoare.“
18. Anexele nr. 1 ∫i 2 se Ónlocuiesc cu anexele nr. 1 ∫i 2
care fac parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. II. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 408/2004 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Mediului ∫i
Gospod„ririi Apelor, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 285 din 31 martie 2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i cu
modific„rile ∫i complet„rile aduse prin prezenta hot„r‚re, se
va republica, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Bodu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 14 aprilie 2005.
Nr. 308.
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ANEXA Nr. 11)
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ANEXA Nr. 2

U N I T √ fi I L E

care func˛ioneaz„ Ón subordinea Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor
Nr.
crt.

I.
1.
2.
3.
4.
5.

Denumirea unit„˛ii

Institu˛ii publice cu personalitate juridic„ finan˛ate integral din bugetul de stat
Agen˛ia Na˛ional„ pentru Protec˛ia Mediului
8 agen˛ii regionale de protec˛ie a mediului
34 de agen˛ii de protec˛ie a mediului jude˛ene — servicii publice deconcentrate
Administra˛ia Rezerva˛iei Biosferei îDelta Dun„rii“ — Tulcea
Garda Na˛ional„ de Mediu
N O T √:

Num„rul maxim de posturi finan˛ate de la bugetul de stat pentru institu˛iile prev„zute la
cap. I pozi˛iile 1—4 este de 2.550.
Num„rul maxim de posturi finan˛ate de la bugetul de stat pentru Garda Na˛ional„ de
Mediu este de 748.
II.
1.
2.

Unit„˛i cu finan˛are extern„ ∫i de la bugetul de stat
Unit„˛i de management al proiectului (UMP)
Unit„˛i de implementare a proiectului (UIP)
U N I T √ fi I L E

care func˛ioneaz„ sub autoritatea Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor
Nr.
crt.

1.
2.

Denumirea unit„˛ii

Administra˛ia Na˛ional„ îApele Rom‚ne“
Administra˛ia Na˛ional„ de Meteorologie
U N I T √ fi I L E

care func˛ioneaz„ Ón coordonarea Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.

Denumirea unit„˛ii

Unit„˛i finan˛ate din venituri proprii
Institutul Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protec˛ia Mediului — ICIM Bucure∫ti
Institutul Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare Marin„ îGrigore Antipa“ — I.N.C.D.M. Constan˛a
Institutul Na˛ional de Cercetare-Dezvoltare îDelta Dun„rii“ — I.N.C.D.D.D. Tulcea
Administra˛ia Fondului pentru Mediu

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 2.201/2004 privind func˛ionarea
∫i atribu˛iile Comitetului tehnic interministerial ∫i a grupurilor de lucru organizate
Ón conformitate cu dispozi˛iile Legii-cadru privind descentralizarea nr. 339/2004
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei

adopt„ prezenta hot„r‚re.

Art. I. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 2.201/2004 privind
func˛ionarea ∫i atribu˛iile Comitetului tehnic interministerial ∫i
a grupurilor de lucru organizate Ón conformitate cu
dispozi˛iile Legii-cadru privind descentralizarea nr. 339/2004,

publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 1.277 din 30 decembrie 2004, se modific„ ∫i se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
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1. La articolul 1, dup„ litera b) se introduce o nou„
liter„, litera c), cu urm„torul cuprins:
îc) Studiul de impact — documentul de analiz„ care
estimeaz„ efectele administrative, financiare sau de orice
alt„ natur„ ale unei solu˛ii propuse.“
2. La alineatul (1) al articolului 3, partea introductiv„ va
avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — (1) Comitetul tehnic interministerial este
compus din urm„torii membri:“.
3. La alineatul (1) al articolului 3, litera d) se abrog„.
4. La alineatul (1) al articolului 3, litera h) va avea
urm„torul cuprins:
îh) conduc„torul Unit„˛ii pentru Politici Publice din cadrul
Secretariatului General al Guvernului.“
5. Alineatele (2) ∫i (3) ale articolului 5 vor avea
urm„torul cuprins:
î(2) Grupul de lucru este constituit din 4 speciali∫ti din
cadrul ministerului, care gestioneaz„ domenii supuse
procesului de descentralizare, ∫i din c‚te un reprezentant
al Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor ∫i al Ministerului
Finan˛elor Publice, desemna˛i prin ordine ale mini∫trilor de
resort.
(3) Grupul de lucru este condus de c„tre unul dintre cei
4 speciali∫ti prev„zu˛i la alin. (2), av‚nd func˛ia de director
general, director sau func˛ionar public cu statut special de
manager public din cadrul ministerului de resort.“
6. Dup„ alineatul (3) al articolului 5 se introduce un nou
alineat, alineatul (31), cu urm„torul cuprins:
î(31) Grupul de lucru poate colabora cu al˛i speciali∫ti
din cadrul ministerului de resort, precum ∫i cu al˛i exper˛i
rom‚ni sau str„ini.“
7. Alineatele (4) ∫i (5) ale articolului 5 se abrog„.
8. Alineatul (3) al articolului 6 va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Grupul de lucru privind finan˛ele publice are
urm„toarea componen˛„: c‚te 3 reprezentan˛i ai Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor ∫i ai Ministerului Finan˛elor

Publice, c‚te un reprezentant al Federa˛iei Autorit„˛ilor
Locale din Rom‚nia, al Uniunii Na˛ionale a Consiliilor
Jude˛ene din Rom‚nia ∫i al Asocia˛iei Directorilor
Economici din Consiliile Jude˛ene din Rom‚nia.“
9. Articolul 7 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 7. — Decizia Ón cadrul grupurilor de lucru se ia
prin consens. Œn cazul Ón care Ón termen de 10 zile nu se
poate ajunge la consens, conduc„torul grupului de lucru
decide asupra problemei nesolu˛ionate.“
10. La articolul 8, literele e), i) ∫i j) se abrog„.
11. La articolul 9, litera b) va avea urm„torul cuprins:
îb) grupul de lucru identific„ solu˛ii alternative pentru
descentralizare ∫i le Ónainteaz„ Comitetului tehnic
interministerial cu 5 zile Ónainte de ∫edin˛a acestuia;“.
12. Dup„ litera b) a articolului 9 se introduce o nou„
liter„, litera b1), cu urm„torul cuprins:
îb1) solu˛iile alternative vor fi Ónso˛ite de recomandarea
grupului de lucru pentru adoptarea uneia dintre acestea,
precum ∫i de studii de impact;“.
13. Articolul 11 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 11. — Grupurile de lucru pentru descentralizare,
deja constituite la nivelul ministerelor de resort, se
reorganizeaz„ Ón conformitate cu prevederile prezentei
hot„r‚ri.“
Art. II. — Œn termen de 5 zile de la publicarea prezentei
hot„r‚ri Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, mini∫trii
emit ordinele de constituire a grupurilor de lucru.
Art. III. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 2.201/2004 privind
func˛ionarea ∫i atribu˛iile Comitetului tehnic interministerial ∫i
a grupurilor de lucru organizate Ón conformitate cu
dispozi˛iile Legii-cadru privind descentralizarea nr. 339/2004,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 1.277 din 30 decembrie 2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile aduse prin prezenta hot„r‚re, se va republica,
d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
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™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Bodu,
secretar de stat
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