Anul 173 (XVII) — Nr. 458

PARTEA

I

LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE

Luni, 30 mai 2005

SUMAR

Nr.

457.

458.

459.

460.

461.

462.

463.

464.

Pagina
DECRETE
— Decret privind acordarea gradului de general
de brigad„ cu o stea unui colonel din Serviciul
Rom‚n de Informa˛ii ∫i trecerea acestuia Ón
rezerv„ cu noul grad ................................................
— Decret privind acordarea gradului de general
de brigad„ cu o stea unui colonel din Serviciul
Rom‚n de Informa˛ii ∫i trecerea acestuia Ón
rezerv„ cu noul grad ................................................
— Decret privind acordarea gradului de general
de brigad„ cu o stea unui colonel din Serviciul de
Protec˛ie ∫i Paz„ ∫i trecerea acestuia Ón rezerv„
cu noul grad ..............................................................
— Decret privind acordarea gradului de general
de brigad„ cu o stea unui colonel din Serviciul de
Telecomunica˛ii Speciale ∫i trecerea acestuia Ón
rezerv„ cu noul grad ................................................
— Decret privind acordarea gradului de general
de brigad„ cu o stea unui colonel din Ministerul
Ap„r„rii Na˛ionale ∫i trecerea acestuia Ón rezerv„
cu noul grad ..............................................................
— Decret privind acordarea gradului de general
de brigad„ cu o stea unui colonel din Ministerul
Ap„r„rii Na˛ionale ∫i trecerea acestuia Ón rezerv„
cu noul grad ..............................................................
— Decret privind acordarea gradului de general
de flotil„ aerian„ unui comandor din Ministerul
Ap„r„rii Na˛ionale ∫i trecerea acestuia Ón rezerv„
cu noul grad ..............................................................
— Decret privind acordarea gradului de general
de brigad„ cu o stea unui colonel din Ministerul
Ap„r„rii Na˛ionale ∫i trecerea acestuia Ón rezerv„
cu noul grad ..............................................................

Nr.

Pagina
HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI

451.
2

2

452.

3

3

4

— Hot„r‚re privind transmiterea unui imobil din
domeniul public al statului ∫i din administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul public
al comunei Dorna Candrenilor ∫i Ón administrarea
Consiliului Local al Comunei Dorna Candrenilor,
jude˛ul Suceava .........................................................

6

— Hot„r‚re privind transmiterea unei p„r˛i dintr-un
imobil, proprietate public„ a statului, din
administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón
administrarea Ministerului Finan˛elor Publice —
Agen˛ia Na˛ional„ de Administrare Fiscal„ —
Autoritatea Na˛ional„ a V„milor ...............................

6–7

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
347.

348.

4

— Decizie privind numirea domnului Radu
Boroianu Ón func˛ia de secretar de stat la
Ministerul Afacerilor Externe.....................................

7

— Decizie privind promovarea temporar„ a
domnului Popa Mircea Ón func˛ia public„ de
secretar general al Autorit„˛ii Na˛ionale pentru
Protec˛ia Consumatorilor ...........................................

8

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
5

5

279.

— Ordin al ministrului transporturilor, construc˛iilor
∫i turismului pentru aprobarea Reglement„rii
tehnice îNormativ privind proiectarea, execu˛ia,
monitorizarea ∫i recep˛ia pere˛ilor Óngropa˛i“,
indicativ NP 113-04...................................................

8

2

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 458/30.V.2005

DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigad„ cu o stea
unui colonel din Serviciul Rom‚n de Informa˛ii
∫i trecerea acestuia Ón rezerv„ cu noul grad
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea
nr. 415/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de
Ap„rare a ﬁ„rii, precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a
ﬁ„rii nr. 35 din 25 aprilie 2005,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului Rom‚n de Informa˛ii,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Pe data de 31 martie 2005, domnului colonel
Mure∫anu Daniel Gheorghe i se acord„ gradul de general de brigad„ cu o
stea ∫i trece Ón rezerv„ cu noul grad.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 23 mai 2005.
Nr. 457.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigad„ cu o stea
unui colonel din Serviciul Rom‚n de Informa˛ii
∫i trecerea acestuia Ón rezerv„ cu noul grad
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea
nr. 415/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de
Ap„rare a ﬁ„rii, precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a
ﬁ„rii nr. 35 din 25 aprilie 2005,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului Rom‚n de Informa˛ii,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data de 31 martie 2005, domnului colonel B„descu
Gheorghe Sandu i se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea ∫i
trece Ón rezerv„ cu noul grad.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 23 mai 2005.
Nr. 458.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigad„ cu o stea
unui colonel din Serviciul de Protec˛ie ∫i Paz„
∫i trecerea acestuia Ón rezerv„ cu noul grad
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea
nr. 415/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de
Ap„rare a ﬁ„rii, precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a
ﬁ„rii nr. 35 din 25 aprilie 2005,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Pe data prezentului decret, domnului colonel Va∫cu
Aurel Valentin i se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea ∫i trece
Ón rezerv„ cu noul grad.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 23 mai 2005.
Nr. 459.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigad„ cu o stea
unui colonel din Serviciul de Telecomunica˛ii Speciale
∫i trecerea acestuia Ón rezerv„ cu noul grad
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea
nr. 415/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de
Ap„rare a ﬁ„rii, precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a
ﬁ„rii nr. 35 din 25 aprilie 2005,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului de Telecomunica˛ii
Speciale,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data de 19 mai 2005, domnului colonel Dudoiu
™tefan Constantin i se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea ∫i
trece Ón rezerv„ cu noul grad.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 23 mai 2005.
Nr. 460.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigad„ cu o stea
unui colonel din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale
∫i trecerea acestuia Ón rezerv„ cu noul grad
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea
nr. 415/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de
Ap„rare a ﬁ„rii, precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a
ﬁ„rii nr. 35 din 25 aprilie 2005,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data de 25 mai 2005, domnului colonel Dumitreasa
Neculai Ioan i se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea ∫i trece Ón
rezerv„ cu noul grad.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 23 mai 2005.
Nr. 461.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigad„ cu o stea
unui colonel din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale
∫i trecerea acestuia Ón rezerv„ cu noul grad
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea
nr. 415/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de
Ap„rare a ﬁ„rii, precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a
ﬁ„rii nr. 35 din 25 aprilie 2005,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data de 30 aprilie 2005, domnului colonel Gimiga
Constantin Dumitru i se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea ∫i
trece Ón rezerv„ cu noul grad.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 23 mai 2005.
Nr. 462.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de flotil„ aerian„
unui comandor din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale
∫i trecerea acestuia Ón rezerv„ cu noul grad
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea
nr. 415/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de
Ap„rare a ﬁ„rii, precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a
ﬁ„rii nr. 35 din 25 aprilie 2005,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data prezentului decret, domnului comandor Chiril„
Pavel Costic„ i se acord„ gradul de general de flotil„ aerian„ ∫i trece Ón
rezerv„ cu noul grad.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 23 mai 2005.
Nr. 463.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigad„ cu o stea
unui colonel din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale
∫i trecerea acestuia Ón rezerv„ cu noul grad
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea
nr. 415/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de
Ap„rare a ﬁ„rii, precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a
ﬁ„rii nr. 35 din 25 aprilie 2005,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data de 13 mai 2005, domnului colonel Cazamir
Costic„ Neculai i se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea ∫i trece
Ón rezerv„ cu noul grad.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 23 mai 2005.
Nr. 464.
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón domeniul public al comunei Dorna Candrenilor
∫i Ón administrarea Consiliului Local al Comunei Dorna Candrenilor, jude˛ul Suceava
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i 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,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unui imobil, av‚nd
datele de identificare prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul public al
statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Ón domeniul public al comunei Dorna Candrenilor ∫i Ón
administrarea Consiliului Local al Comunei Dorna
Candrenilor, jude˛ul Suceava.
Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile

interesate, Ón termen de 60 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.
Art. 3. — La data prelu„rii imobilului transmis potrivit
art. 1, Consiliul Local al Comunei Dorna Candrenilor va
prelua ∫i notific„rile care au ca obiect acest imobil, depuse
Ón baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor
imobile preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945 —
22 decembrie 1989, republicat„.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Marius B„lu,
secretar de stat
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul finan˛elor publice,
Elena Doina Dasc„lu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 19 mai 2005.
Nr. 451.

ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale
Ón domeniul public al comunei Dorna Candrenilor ∫i Ón administrarea
Consiliului Local al Comunei Dorna Candrenilor, jude˛ul Suceava
Locul unde
este situat
imobilul care
se transmite

Satul Dealul Floreni,
comuna Dorna
Candrenilor,
jude˛ul Suceava

Persoana juridic„
de la care
se transmite
imobilul

Statul rom‚n,
Ministerul
Ap„r„rii
Na˛ionale

Persoana juridic„
la care
se transmite
imobilul

Codul de clasificare din
inventarul bunurilor aflate
Ón administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale,
care alc„tuiesc domeniul
public al statului

Consiliul Local
al Comunei
Dorna
Candrenilor

— imobil 3.266
— cod 8.29.09
— nr. M.F. 106.862

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Suprafa˛a construit„ = 21.730,52 m2,
din care 21.494,64 m2 pist„ de avia˛ie
betonat„
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 427,21 m 2
Suprafa˛a total„ a terenului, inclusiv
construc˛iile = 102.552 m2

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unei p„r˛i dintr-un imobil, proprietate public„ a statului,
din administrarea Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón administrarea Ministerului Finan˛elor
Publice — Agen˛ia Na˛ional„ de Administrare Fiscal„ — Autoritatea Na˛ional„ a V„milor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i 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,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unei p„r˛i dintr-un
imobil, proprietate public„ a statului, av‚nd datele de

identificare prev„zute Ón anexa care face parte integrant„
din prezenta hot„r‚re, din administrarea Ministerului Ap„r„rii
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Na˛ionale Ón administrarea Ministerului Finan˛elor Publice —
Agen˛ia Na˛ional„ de Administrare Fiscal„ — Autoritatea
Na˛ional„ a V„milor.
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Art. 2. — Predarea-primirea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 60 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Marius B„lu,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
Elena Doina Dasc„lu,
secretar de stat

Bucure∫ti, 19 mai 2005.
Nr. 452

ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a unei p„r˛i din imobilul, proprietate public„ a statului, care se transmite din administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale Ón administrarea Ministerului Finan˛elor Publice — Agen˛ia Na˛ional„
de Administrare Fiscal„ — Autoritatea Na˛ional„ a V„milor
Locul unde
este situat
imobilul care
se transmite

Persoana juridic„
de la care
se transmite
imobilul

Comuna Domne∫ti,
jude˛ul Ilfov — linia
de centur„ a
municipiului Bucure∫ti

Ministerul
Ap„r„rii
Na˛ionale

Persoana juridic„
la care
se transmite
imobilul

Codul de clasificare din
inventarul bunurilor aflate
Ón administrarea
Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale,
care alc„tuiesc domeniul
public al statului

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

— imobil 2.542 —
par˛ial
— cod 8.29.09
— nr. M.F. 103.646

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Suprafa˛a construit„ = 7.965,2 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 7.965,2 m2
Suprafa˛a total„ a terenului, inclusiv
construc˛iile = 7,4714 ha

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL - MINISTRU

DECIZIE
privind numirea domnului Radu Boroianu Ón func˛ia de secretar
de stat la Ministerul Afacerilor Externe
Œn temeiul prevederilor art. 15 lit. d) ∫i ale art. 19 din Legea
nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a
ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere dispozi˛iile art. 5 alin. (1) din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 100/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Afacerilor
Externe, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
primul - ministru emite urm„toarea decizie:
Articol unic. — Œncep‚nd cu data prezentei decizii, domnul
Radu Boroianu se nume∫te Ón func˛ia de secretar de stat pentru
francofonie la Ministerul Afacerilor Externe.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
Bucure∫ti, 23 mai 2005.
Nr. 347.
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PRIMUL - MINISTRU

DECIZIE
privind promovarea temporar„ a domnului Popa Mircea Ón func˛ia public„ de secretar general
al Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor
Av‚nd Ón vedere Adresa nr. 1/495 din 21 februarie 2005 a Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor,
prin care s-a solicitat promovarea temporar„ Ón func˛ia public„ de secretar general a domnului Popa Mircea — ∫ef
serviciu juridic ∫i audit public intern Ón cadrul Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor, dat fiind c„ raportul de
serviciu al titularului postului de secretar general al Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Protec˛ia Consumatorilor, domnul Ferdinand
Nagy, este suspendat ca urmare a numirii domniei sale Ón func˛ia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe,
Ón temeiul art. 15 lit. e) ∫i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului
Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 80 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
func˛ionarilor publici, republicat„, cu modific„rile ulterioare,
primul - ministru emite prezenta decizie.
Articol unic. — Œncep‚nd cu data prezentei decizii,
domnul Popa Mircea se promoveaz„ temporar Ón func˛ia

public„ de secretar general al Autorit„˛ii Na˛ionale pentru
Protec˛ia Consumatorilor.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale
pentru Protec˛ia Consumatorilor,
Florin C„t„lin Teodorescu

Bucure∫ti, 23 mai 2005.
Nr. 348.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCﬁIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN
pentru aprobarea Reglement„rii tehnice îNormativ
privind proiectarea, execu˛ia, monitorizarea ∫i recep˛ia pere˛ilor Óngropa˛i“, indicativ NP 113-04
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,
av‚nd Ón vedere Procesul-verbal de avizare nr. 48 din 6 iulie 2004 al Comitetului tehnic de specialitate — CTS 6
∫i Procesul-verbal de avizare al Comitetului tehnic de coordonare general„ nr. 27 din 15 octombrie 2004,
ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Reglementarea tehnic„ îNormativ
privind proiectarea, execu˛ia, monitorizarea ∫i recep˛ia
pere˛ilor Óngropa˛i“, indicativ NP 113-04, elaborat„ de
Universitatea Tehnic„ de Construc˛ii 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, ∫i intr„ Ón vigoare Ón termen de
30 de zile de la data public„rii.
Art. 3. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
orice dispozi˛ii contrare Ó∫i Ónceteaz„ aplicabilitatea.

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Bucure∫ti, 23 februarie 2005.
Nr. 279.
*) Anexa se public„ ulterior Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 458 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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