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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale 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. 153
din 3 mai 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna N„stas„ Aurica se nume∫te Ón func˛ia de
judec„tor la Judec„toria Vaslui.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 27 mai 2005.
Nr. 472.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale 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. 136
din 19 aprilie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Purc„rin C„t„lin se nume∫te Ón func˛ia de
procuror la Parchetul de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 27 mai 2005.
Nr. 473.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea unui magistrat
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1), ale 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. 136
din 19 aprilie 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Ivan-Cucu Constantin-Virgil se nume∫te Ón
func˛ia de procuror la Parchetul de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i
Justi˛ie.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 27 mai 2005.
Nr. 474.

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

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
privind instituirea unor m„suri de reorganizare a Casei de Economii ∫i Consemna˛iuni
C.E.C. — S.A. Ón vederea privatiz„rii
Av‚nd Ón vedere c„ anumite prevederi ale Legii nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii ∫i
Consemna˛iuni din Rom‚nia Ón societate bancar„ pe ac˛iuni, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
excepteaz„ modul de func˛ionare a acestei institu˛ii de la aplicarea principiilor ce reglementeaz„ organizarea ∫i
func˛ionarea b„ncilor, precum ∫i datorit„ necesit„˛ii preciz„rii cadrului legislativ care va guverna procesul de privatizare ce
urmeaz„ a fi ini˛iat Ón lunile iunie—iulie ale acestui an, se impune adoptarea Ón regim de urgen˛„ a prezentului act
normativ. Urgen˛a este impus„ ∫i de faptul c„ Ónaintea lans„rii procesului de privatizare este necesar s„ se stabileasc„
cadrul legal pentru a putea fi incluse prevederi clare Ón documenta˛ia de prezentare a b„ncii;
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. 1. — Casa de Economii ∫i Consemna˛iuni C.E.C. —
S.A., denumit„ Ón continuare C.E.C. — S.A., persoan„
juridic„ rom‚n„ de drept privat, este organizat„ ∫i
func˛ioneaz„ ca banc„ Ón conformitate cu prevederile Legii
nr. 58/1998 privind activitatea bancar„, republicat„, fiindu-i
aplicabil„ legisla˛ia Ón domeniul bancar, cu excep˛iile
prev„zute de prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. 2. — (1) Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„ capitalul social al C.E.C. — S.A.
este de 1.497 miliarde lei, Ómp„r˛it Ón 1.497.000 de ac˛iuni
nominative cu o valoare nominal„ de 1.000.000 lei/ac˛iune.
P‚n„ la data transferului dreptului de proprietate asupra
ac˛iunilor de˛inute la C.E.C. — S.A. acestea apar˛in Ón
totalitate statului rom‚n, care Ó∫i exercit„ drepturile ∫i Ó∫i
asum„ toate obliga˛iile prin Ministerul Finan˛elor Publice.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) din
Legea nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale,

republicat„, C.E.C. — S.A. va putea s„ func˛ioneze cu
orice num„r de ac˛ionari de la data v‚nz„rii pachetului
majoritar de ac˛iuni ∫i p‚n„ la Ónstr„inarea de c„tre stat a
ac˛iunilor sale.
Art. 3. — (1) Privatizarea C.E.C. — S.A. se realizeaz„
Ón baza prevederilor Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea
societ„˛ilor comerciale bancare la care statul este ac˛ionar,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 19/2004 privind unele m„suri
premerg„toare lans„rii procesului de privatizare, inclusiv
constituirea comisiei de privatizare a Casei de Economii ∫i
Consemna˛iuni C.E.C. — S.A., aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 328/2004, ale strategiei de
privatizare a C.E.C. — S.A. ce va fi aprobat„ de Guvern,
precum ∫i ale art. 341 alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societ„˛ilor
comerciale, aprobat„ prin Legea nr. 44/1998, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare.
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(2) Legea nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru
accelerarea privatiz„rii, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, nu este aplicabil„ la privatizarea C.E.C. — S.A.
(3) Ministerul Finan˛elor Publice va exercita toate
competen˛ele privind procesul de privatizare ∫i toate
drepturile ∫i Ó∫i va asuma toate obliga˛iile ce decurg din
calitatea de ac˛ionar Ón numele statului la C.E.C. — S.A.,
cu excep˛ia celor atribuite Ón mod expres comisiei de
privatizare a C.E.C. — S.A.
(4) Prin derogare de la prevederile art. 8 din Legea
nr. 83/1997, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, la
propunerea comisiei de privatizare a C.E.C. — S.A. ∫i pe
baza avizului B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei, Ministerul
Finan˛elor Publice elaboreaz„ ∫i propune Guvernului spre
aprobare strategia de privatizare a C.E.C. — S.A.
Art. 4. — (1) Œncep‚nd cu data transferului dreptului de
proprietate asupra pachetului majoritar de ac˛iuni ale C.E.C. —
S.A. c„tre noii ac˛ionari rezulta˛i Ón urma procesului de
privatizare, depozitele persoanelor fizice la C.E.C. — S.A.
vor fi garantate Ón conformitate cu dispozi˛iile Ordonan˛ei
Guvernului nr. 39/1996 privind Ónfiin˛area ∫i func˛ionarea
Fondului de garantare a depozitelor Ón sistemul bancar,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(2) C.E.C. — S.A. va participa la constituirea resurselor
financiare ale Fondului de garantare a depozitelor Ón
sistemul bancar prin plata contribu˛iilor anuale, inclusiv a
contribu˛iilor majorate ∫i a celor speciale, la termenele ∫i Ón
condi˛iile prev„zute de Ordonan˛a Guvernului nr. 39/1996,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(3) C.E.C. — S.A. va pl„ti la Fondul de garantare a
depozitelor Ón sistemul bancar prima contribu˛ie anual„
aferent„ deponen˛ilor garanta˛i persoane fizice, Ón termen
de 60 de zile de la data prev„zut„ la alin. (1). Aceast„
contribu˛ie se va calcula prin aplicarea cotei prev„zute de
lege la baza de calcul a contribu˛iei stabilite pentru ultima
zi din luna anterioar„ datei transferului dreptului de
proprietate asupra pachetului majoritar de ac˛iuni ale C.E.C. —
S.A., Ón func˛ie de num„rul de zile r„mase p‚n„ la sf‚r∫itul
anului.

Art. 5. — (1) Œn termen de 30 de zile de la data intr„rii
Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„, Ministerul
Finan˛elor Publice, Ón calitate de reprezentant al statului, ca
ac˛ionar unic, va aproba, prin ordin al ministrului finan˛elor
publice, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
noul statut al C.E.C. — S.A.
(2) P‚n„ la data Óndeplinirii formalit„˛ilor cerute de lege
pentru intrarea Ón vigoare a statutului aprobat potrivit
alin. (1), C.E.C. — S.A. Ó∫i va desf„∫ura activitatea Ón
conformitate cu prevederile Hot„r‚rii Guvernului
nr. 1.602/2002 pentru aprobarea Statutului Casei de
Economii ∫i Consemna˛iuni C.E.C. — S.A., republicat„.
Art. 6. — Œncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2006,
opera˛iunile derulate exclusiv de C.E.C. — S.A. Ón temeiul
unor acte normative Ón vigoare vor putea fi efectuate de
orice banc„ autorizat„ sau de Trezoreria Statului, pe baza
acordului convenit Óntre aceasta ∫i partea interesat„.
Art. 7. — Persoanele fizice sau juridice, rom‚ne ori
str„ine, care ac˛ioneaz„ direct sau indirect, individual ori
Ómpreun„ ∫i Ón leg„tur„ cu ter˛i, nu vor putea dob‚ndi
dreptul de proprietate asupra unui num„r de ac˛iuni care
reprezint„ mai mult de 20% din capitalul social total al
C.E.C. — S.A., cu excep˛ia institu˛iilor financiar-bancare de
reputa˛ie interna˛ional„.
Art. 8. — Pe data intr„rii Ón vigoare a Statutului C.E.C. —
S.A. prev„zut la art. 5 alin. (1), se abrog„:
a) Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de
Economii ∫i Consemna˛iuni din Rom‚nia Ón societate
bancar„ pe ac˛iuni, republicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 28 din 26 ianuarie 1999, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, cu excep˛ia
dispozi˛iilor art. 4, care r„m‚n Ón vigoare p‚n„ la data
prev„zut„ la art. 4 alin. (1) din prezenta ordonan˛„ de
urgen˛„;
b) art. 20 din Legea locuin˛ei nr. 114/1996, republicat„
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 393 din
31 decembrie 1997, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 26 mai 2005.
Nr. 42.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 157/2004
privind instituirea bursei speciale îGuvernul Rom‚niei“ pentru formarea managerilor
din sectorul public, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.516/2004
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Normele metodologice de aplicare a
Legii nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale
îGuvernul Rom‚niei“ pentru formarea managerilor din
sectorul public, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.516/2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 905 din 5 octombrie 2004, cu modific„rile
ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum
urmeaz„:

1. Alineatul (1) al articolului 5 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 5. — (1) Beneficiarilor li se acord„ burse Ón valut„,
pe tip de studii ∫i Ón cuantum, dup„ cum urmeaz„:
a) studii universitare, Ón limita maxim„ a sumei de
30.000 euro/an de studiu, dar nu mai mult de
2.500 euro/lun„;
b) studii de masterat, Ón limita maxim„ a sumei de
35.000 euro/an de studiu, dar nu mai mult de
3.000 euro/lun„;
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c) studii de doctorat, Ón limita maxim„ a sumei de
20.000 euro/an de studiu, dar nu mai mult de
1.600 euro/lun„.“
2. Alineatul (2) al articolului 8 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Pre∫edintele Comisiei este un reprezentant al
mediului universitar, de Ónalt„ notorietate pe plan na˛ional
∫i interna˛ional, propus de ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii ∫i
numit prin decizie a primului-ministru pentru un mandat de
4 ani, care poate fi reÓnnoit cel mult Ónc„ o dat„, pe baza
aceleia∫i proceduri.“
3. La articolul 8 alineatul (3), litera f) va avea urm„torul
cuprins:
îf) un reprezentant nominalizat de c„tre Consiliul
Na˛ional al Rectorilor, din r‚ndul membrilor s„i, cu avizul
conform al ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii;“.
4. Dup„ alineatul (3) al articolului 11 se introduce un
nou alineat, alineatul (4), cu urm„torul cuprins:
î(4) Atribu˛iile persoanelor care asigur„ activitatea de
secretariat sunt elaborate de Comisie ∫i aprobate prin ordin
al ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii.“
5. La articolul 16 alineatul (1), literele a), e) ∫i f) vor
avea urm„torul cuprins:
îa) s„ aib„ cet„˛enia rom‚n„ ∫i domiciliul Ón Rom‚nia;
.........................................................................................
e) Ón cazul Ón care opteaz„ pentru ob˛inerea unei burse
pentru studii de masterat sau doctorat, s„ fie student ori
absolvent al unei institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt superior acreditate
potrivit legii rom‚ne;
f) Ón cazul Ón care opteaz„ pentru ob˛inerea unei burse
pentru studii de doctorat, candidatul trebuie s„ prezinte
scrisoarea care atest„ acceptarea la studii Ón cadrul unei
institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt superior recunoscute de autorit„˛ile
competente din ˛ara primitoare, Ón cadrul domeniilor de
studiu prev„zute Ón anexa la Lege.“
6. Alineatul (2) al articolului 16 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Pot participa la concursul na˛ional ∫i candida˛ii care
au fost deja accepta˛i sau care urmeaz„ cursuri Ón unul
dintre domeniile prev„zute Ón anexa la Lege, Ón cadrul unei
institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt superior recunoscute de autorit„˛ile
competente din ˛ara primitoare.“
7. La articolul 17 alineatul (1), litera a) va avea
urm„torul cuprins:
îa) copie de pe buletin/carte de identitate;“.
8. La articolul 17 alineatul (1), dup„ litera j) se introduc
patru noi litere, literele k)—n), cu urm„torul cuprins:
îk) diploma de bacalaureat sau, dup„ caz, de licen˛„ ori
de studii postuniversitare ob˛inut„ Ón institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt
acreditate din Rom‚nia. Œn cazul actelor de studii ob˛inute
Ón str„in„tate, se vor prezenta actele doveditoare privind

echivalarea acestora de c„tre Ministerul Educa˛iei ∫i
Cercet„rii;
l) dovezile de acceptare la studii, Ón cazul Ón care
candidatul a fost deja acceptat sau urmeaz„ cursurile unei
institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt superior recunoscute de autorit„˛ile
competente din ˛ara primitoare, Ón cadrul domeniilor de
studiu prev„zute Ón anexa la Lege;
m) cel pu˛in dou„ recomand„ri din partea cadrelor
didactice din Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar sau universitar
∫i/sau a unor speciali∫ti din institu˛iile publice centrale ori
locale;
n) scrisoarea universit„˛ii primitoare din str„in„tate
privind estimarea cheltuielilor cu efectuarea stagiului de
studii.“
9. Alineatul (1) al articolului 18 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 18. — (1) Concursul na˛ional se desf„∫oar„ sub
form„ de evaluare de dosare ∫i interviu.“
10. La articolul 18 alineatul (2), litera a) va avea
urm„torul cuprins:
îa) performan˛„ academic„ ∫i profesional„, exprimat„
prin rezultatele ob˛inute Ón urma evalu„rii dosarelor de
candidatur„;“.
11. Dup„ alineatul (2) al articolului 25 se introduce un
nou alineat, alineatul (21), cu urm„torul cuprins:
î(2 1) Trimiterea bursierilor la studii Ón str„in„tate se
aprob„ nominal prin ordin al ministrului educa˛iei ∫i
cercet„rii, pe baza contractului Óncheiat conform art. 23
alin. (3).“
12. La articolul 26, dup„ alineatul (4), se introduc dou„
noi alineate, alineatele (5) ∫i (6), cu urm„torul cuprins:
î(5) Decontarea anual„ ∫i decontarea final„ a
cheltuielilor se realizeaz„ pe baza documentelor ∫i/sau
actelor de studii: situa˛ii ∫colare — verificate ∫i aprobate;
foi matricole, diplome — echivalate de Ministerul Educa˛iei
∫i Cercet„rii.
(6) Decontarea cheltuielilor efectuate de Ministerul
Educa˛iei ∫i Cercet„rii se realizeaz„ pe baza documentelor
de studii care dovedesc promovarea fiec„rui an de studiu
∫i, respectiv, absolvirea studiilor ∫i ob˛inerea diplomei
corespunz„toare. Œn cazul Ón care bursierul nu promoveaz„
un an de studiu sau nu ob˛ine diploma de studii din
motive ce Ói sunt imputabile, acesta este obligat s„ restituie
integral sumele avansate de Ministerul Educa˛iei ∫i
Cercet„rii, potrivit obliga˛iilor asumate prin contractul
Óncheiat potrivit anexei la prezentele norme metodologice.“
13. Articolul 35 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 35. — Absolven˛ii programului de burse vor
efectua un an de stagiatur„ Ón cadrul institu˛iei unde au
fost repartiza˛i, conform legisla˛iei muncii Ón vigoare din
Rom‚nia.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mircea Miclea
Ministrul afacerilor externe,
Mihai R„zvan Ungureanu
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Bucure∫ti, 19 mai 2005.
Nr. 461.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind Ónfiin˛area Spitalului Municipal Bac„u ∫i suplimentarea bugetului Ministerului S„n„t„˛ii
din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 19 alin. (1) din Legea spitalelor nr. 270/2003, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finan˛ele publice, cu modific„rile
ulterioare, precum ∫i al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ Ónfiin˛area Spitalului Municipal
Bac„u, institu˛ie public„ cu personalitate juridic„, cu sediul
Ón municipiul Bac„u, str. Spiru Haret nr. 6A, cu o
capacitate de 380 de paturi, Ón subordinea Direc˛iei de
S„n„tate Public„ a Jude˛ului Bac„u, finan˛at„ integral din
venituri proprii.
(2) Spitalul Municipal Bac„u va acorda urm„toarele
servicii medicale: preven˛ie, investiga˛ii, tratament,
recuperare ∫i monitorizare.
Art. 2.— Structura organizatoric„ ∫i de personal va fi
aprobat„ prin ordin al ministrului s„n„t„˛ii.
Art. 3. — (1) Se aprob„ suplimentarea bugetului
Ministerului S„n„t„˛ii pe anul 2005, la capitolul îS„n„tate“,
titlul îCheltuieli de capital“, cu suma de 10 miliarde lei din

Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005.
(2) Suma prev„zut„ la alin. (1) se utilizeaz„ de c„tre
Ministerul S„n„t„˛ii, prin Direc˛ia de S„n„tate Public„ a
Jude˛ului Bac„u, Ón vederea finan˛„rii cheltuielilor pentru
realizarea documenta˛iei tehnico-economice necesare
construirii Spitalului Municipal Bac„u.
Art. 4. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„, la propunerea ordonatorului principal de credite,
modific„rile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei
hot„r‚ri Ón structura bugetului de stat ∫i Ón volumul ∫i
structura bugetului Ministerului S„n„t„˛ii pe anul 2005.
Art. 5. — Cu sumele r„mase neutilizate se reÓntrege∫te
Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului p‚n„
la data de 10 decembrie 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul s„n„t„˛ii,
Ervin-Zoltán Székely,
secretar de stat
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 26 mai 2005.
Nr. 470.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investi˛ii îŒnlocuirea
contoarelor mecanice pe circuitul primar Ón punctele termice RADET“, cuprins Ón Proiectul
de reabilitare ∫i modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucure∫ti
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 40 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 45/2003 privind finan˛ele publice locale, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 108/2004, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investi˛ii îŒnlocuirea contoarelor mecanice pe
circuitul primar Ón punctele termice RADET“, cuprins Ón
Proiectul de reabilitare ∫i modernizare a sistemului de
termoficare din municipiul Bucure∫ti, prev„zu˛i Ón anexa*)
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Finan˛area obiectivului de investi˛ii prev„zut la
art. 1 se face potrivit prevederilor Acordului de Ómprumut

dintre Rom‚nia, Banca European„ de Investi˛ii ∫i Regia
Autonom„ de Distribu˛ie a Energiei Termice îRADET“
Bucure∫ti, ratificat prin Ordonan˛a Guvernului nr. 22/1998,
aprobat„ prin Legea nr. 131/1998, precum ∫i ale Acorduluicadru de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Fondul de Dezvoltare
Social„ al Consiliului Europei, devenit ulterior Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei, ratificat prin Ordonan˛a
Guvernului nr. 100/1998, aprobat„ prin Legea nr. 233/1998.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 26 mai 2005.
Nr. 479.
*) Anexa se comunic„ Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor.

Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
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DECIZII ALE PRIMULUI-M INISTRU
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind eliberarea domnului Remus Virgil Baciu din func˛ia
de secretar de stat Ón cadrul Cancelariei Primului-Ministru
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,
primul-ministru al Guvernului emite urm„toarea decizie:
Articol unic. — Œncep‚nd cu data prezentei decizii, domnul Remus
Virgil Baciu se elibereaz„ din func˛ia de secretar de stat Ón cadrul
Cancelariei Primului-Ministru.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 23 mai 2005.
Nr. 351.
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea domnului Remus Virgil Baciu Ón func˛ia de vicepre∫edinte
al Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Restituirea Propriet„˛ilor
Œn temeiul prevederilor art. 15 lit. e) ∫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, ∫i ale art. 3 alin. (1) din Hot„r‚rea
Guvernului nr. 361/2005 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Restituirea Propriet„˛ilor,
primul-ministru al Guvernului emite urm„toarea decizie:
Articol unic. — Œncep‚nd cu data prezentei decizii,
domnul Remus Virgil Baciu se nume∫te Ón func˛ia de

vicepre∫edinte cu rang de subsecretar de stat al Autorit„˛ii
Na˛ionale pentru Restituirea Propriet„˛ilor.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
™eful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Fr‚ncu
Bucure∫ti, 23 mai 2005.
Nr. 352.
GUVERNUL ROM¬NIEI
PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE
privind numirea domnului Todor Costel Dorin Ón func˛ia public„
de secretar general adjunct la Ministerul Justi˛iei
Av‚nd Ón vedere Adresa nr. 802.939 din 18 mai 2005 a Agen˛iei Na˛ionale a Func˛ionarilor Publici, prin care au
fost comunicate rezultatele ∫i procesele-verbale Óncheiate Ón urma concursului organizat Ón perioada 11—12 mai 2005
pentru ocuparea func˛iei publice vacante corespunz„toare categoriei Ónal˛ilor func˛ionari publici de secretar general adjunct
din cadrul Ministerului Justi˛iei,
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. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999
privind Statutul func˛ionarilor publici, republicat„, cu modific„rile ulterioare,
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primul-ministru emite urm„toarea decizie:

Articol unic. — Œncep‚nd cu data prezentei decizii,
domnul Todor Costel Dorin se nume∫te Ón func˛ia

public„ de secretar general adjunct la Ministerul
Justi˛iei.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul justi˛iei,
Monica Luisa Macovei
Bucure∫ti, 27 mai 2005.
Nr. 354.

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAﬁIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

BIROUL ROM¬N DE METROLOGIE LEGAL√

ORDIN
pentru completarea Normei de metrologie legal„ NML 009-03 îTaximetre electronice“
Œn temeiul Ordonan˛ei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea
nr. 11/1994, cu modific„rile ulterioare,
Ón baza Hot„r‚rii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea Biroului Rom‚n de Metrologie
Legal„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
v„z‚nd ∫i prevederile Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei na˛ionale, cu modific„rile ulterioare,
directorul general al Biroului de Metrologie Legal„ emite urm„torul ordin:
Art. I — Norma de metrologie legal„ NML 009-03
îTaximetre electronice“, aprobat„ prin Ordinul directorului
general

al

Biroului

Rom‚n

de

Metrologie

Legal„

nr. 138/2003, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 449 din 25 iunie 2003, cu modific„rile
ulterioare, se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
— La paragraful 3.3.5, dup„ litera c) se introduce o nou„
liter„, litera d), cu urm„torul cuprins:

îd) Œn toate cazurile descrise la lit. a), b) ∫i c) se
admite o diferen˛„ Óntre dou„ c„deri succesive, dup„
efectuarea primei c„deri, de 1 digit.“
Art. II. — Unit„˛ile din structura ∫i Ón subordinea Biroului
Rom‚n de Metrologie Legal„, precum ∫i laboratoarele
autorizate de acesta vor duce la Óndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. III. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, ∫i va intra Ón vigoare la data
public„rii.

Directorul general al Biroului Rom‚n de Metrologie Legal„,
™tefan Ocneanu
Bucure∫ti, 26 mai 2005.
Nr. 95.
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