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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 347/2003 privind restric˛ionarea
introducerii pe pia˛„ ∫i a utiliz„rii anumitor substan˛e ∫i preparate chimice periculoase
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. 347/2003 privind
restric˛ionarea introducerii pe pia˛„ ∫i a utiliz„rii anumitor
substan˛e ∫i preparate chimice periculoase, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr.

236 din

7 aprilie 2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatul (2) al articolului 10 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Prin excep˛ie de la prevederile alin. (1), termenul de
intrare Ón vigoare este de 1 ianuarie 2007 pentru condi˛iile
de restric˛ionare men˛ionate la pct. 6 «Fibre de azbest»,
pct. 28 «Nichel» — paragraful 28.1 lit. a) ∫i pct. 47
«Ciment» din anexa nr. 1.“
2. Articolul 11 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 11. — Prezenta hot„r‚re transpune Directiva
Consiliului 76/769/CEE privind restric˛ionarea introducerii pe
pia˛„ ∫i a utiliz„rii anumitor substan˛e ∫i preparate chimice
periculoase, publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor
Europene

(JOCE)

nr.

L262/1976,

precum

∫i

ale

amendamentelor acesteia, adoptate p‚n„ la data de
30 septembrie 2004 inclusiv.“

3. La punctul 28 îNichel“ din anexa nr. 1, litera a)
a paragrafului 28.1 din coloana B va avea urm„torul
cuprins:
îa) Ón toate ansamblurile cu tij„ care sunt introduse
temporar sau permanent Ón urechi perforate sau Ón alte
p„r˛i ale corpului uman care sunt perforate, numai Ón cazul
Ón care rata de eliberare a nichelului din aceste ansambluri
nu este mai mic„ dec‚t 0,2 µg/cm2 pe s„pt„m‚n„, limita
de migrare;“.
4. La punctul 44 îDifenileter, derivat pentabromurat
C 12 H 5 Br 5 O“ din anexa nr. 1, dup„ paragraful 44.2 din
coloana B se introduce un nou paragraf, paragraful 44.3,
cu urm„torul cuprins:
î44.3. Prin excep˛ie, prevederile paragrafelor 44.1 ∫i
44.2 nu se aplic„, p‚n„ la data de 31 decembrie 2006,
pentru sistemele de evacuare de urgen˛„ la avioane.“
Art. II. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 347/2003 privind
restric˛ionarea introducerii pe pia˛„ ∫i a utiliz„rii anumitor
substan˛e ∫i preparate chimice periculoase, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 236 din 7 aprilie
2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i
cu modific„rile ∫i complet„rile aduse prin prezenta hot„r‚re,
va fi republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
p. Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Attila Korodi,
secretar de stat
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul integr„rii europene,
Ene Dinga

Bucure∫ti, 7 iulie 2005.
Nr. 646.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind modificarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate
pe care trebuie s„ le Óndeplineasc„ apele de suprafa˛„ utilizate pentru potabilizare ∫i a
Normativului privind metodele de m„surare ∫i frecven˛a de prelevare ∫i analiz„ a probelor din
apele de suprafa˛„ destinate producerii de ap„ potabil„
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 100/2002
pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie s„
le Óndeplineasc„ apele de suprafa˛„ utilizate pentru
potabilizare ∫i a Normativului privind metodele de m„surare
∫i frecven˛a de prelevare ∫i analiz„ a probelor din apele de
suprafa˛„ destinate producerii de ap„ potabil„, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 130 din
19 februarie 2002, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Articolul 4 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 4. — Œn sensul prezentei hot„r‚ri, prin autoritate
public„ central„ din domeniul apelor ∫i protec˛iei mediului se
Ón˛elege Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, iar prin
autoritate competent„ Ón domeniul gospod„ririi apelor se
Ón˛elege Administra˛ia Na˛ional„ «Apele Rom‚ne».“

2. La anexa nr. 2, articolul 3 alineatele (2) ∫i (3) vor avea
urm„torul cuprins:
î(2) Metodele de m„surare de referin˛„ sunt cele
prev„zute Ón anexa nr. 2 a).
(3) La verificarea parametrilor prev„zu˛i Ón anexa 2 a)
trebuie respectate valorile pentru limita de detec˛ie, precizia
∫i acurate˛ea metodelor de m„surare de referin˛„.“
3. La anexa nr. 2, la articolul 9, litera a) a alineatului (1)
va avea urm„torul cuprins:
îa) metodele de m„surare de referin˛„ prev„zute Ón
anexa nr. 2 a); metoda de analiz„ corespunz„toare
standardului indicat Ón tabel are caracter voluntar, alte
metode alternative pot fi folosite, dac„ se demonstreaz„ c„
acestea au aceea∫i sensibilitate ∫i limit„ de detec˛ie;“.
4. Anexa nr. 2 a) la normativul îMetode de referin˛„
pentru m„surarea valorilor I ∫i/sau G ale parametrilor din
anexa nr. 1 b)“ se modific„ ∫i se Ónlocuie∫te cu anexa care
face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Attila Korodi,
secretar de stat
Ministrul s„n„t„˛ii,
Mircea Cintez„
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga

Bucure∫ti, 7 iulie 2005.
Nr. 662.
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*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercet„rii prealabile Ón vederea declar„rii utilit„˛ii
publice pentru lucrarea de interes na˛ional îMen˛inerea ∫i dezvoltarea capacit„˛ii de produc˛ie
Ón c‚mpul minier Amaradia — T„r‚ia, etapa a II-a, carierele Berbe∫ti ∫i Olte˛“, jude˛ul V‚lcea
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 9 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea
pentru cauz„ de utilitate public„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se nume∫te Comisia pentru
efectuarea cercet„rii prealabile Ón vederea declar„rii
utilit„˛ii publice pentru lucrarea de interes na˛ional
îMen˛inerea ∫i dezvoltarea capacit„˛ii de produc˛ie Ón

c‚mpul minier Amaradia — T„r‚ia, etapa a II-a, carierele
Berbe∫ti ∫i Olte˛“, jude˛ul V‚lcea, Ón componen˛a
prev„zut„ Ón anexa care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul delegat pentru lucr„ri publice
∫i amenajarea teritoriului,
László Borbély
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 7 iulie 2005.
Nr. 664.
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ANEX√
COMISIA

pentru efectuarea cercet„rii prealabile Ón vederea declar„rii utilit„˛ii publice pentru lucrarea
de interes na˛ional îMen˛inerea ∫i dezvoltarea capacit„˛ii de produc˛ie Ón c‚mpul minier
Amaradia—T„r‚ia, etapa a II-a, carierele Berbe∫ti ∫i Olte˛“, jude˛ul V‚lcea
Pre∫edinte: Ioan Andreica
Membri:

Ion Stanciu

Elena Camelia Dobroteanu

Dumitru Bu∫e
Rozalia Haramba∫a
Gheorghe Dumitra∫cu
™tefan Aurel
Boeangiu V. P‚rvu
Andrei˛„ Viorel
St„ni∫or Nicolae

— secretar de stat, Ministerul Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului
— director general adjunct al Direc˛iei Generale
Resurse Minerale, Ministerul Economiei ∫i
Comer˛ului
— director, Direc˛ia general„ de programare
bugetar„ ∫i coordonarea politicilor publice
sectoriale, Ministerul Finan˛elor Publice
— pre∫edintele Consiliului Jude˛ean V‚lcea
— arhitect ∫ef al jude˛ului V‚lcea
— director, Oficiul de Cadastru, Geodezie ∫i
Cartografie al Jude˛ului V‚lcea
— primarul comunei Berbe∫ti, jude˛ul V‚lcea
— primarul comunei Alunu, jude˛ul V‚lcea
— primarul comunei Sine∫ti, jude˛ul V‚lcea
— primarul comunei Matee∫ti, jude˛ul V‚lcea

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind numirea pre∫edintelui ∫i Ónlocuirea unui membru al Comisiei pentru efectuarea cercet„rii
prealabile Ón vederea declar„rii utilit„˛ii publice pentru lucrarea de interes na˛ional
îM„rirea gradului de siguran˛„ a instala˛iilor aferente sta˛iei 400/220/110 kV Sibiu Sud“,
jude˛ul Sibiu, din anexa la Hot„r‚rea Guvernului nr. 2.345/2004
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 9 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea
pentru cauz„ de utilitate public„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Anexa la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 2.345/2004 privind numirea Comisiei pentru efectuarea
cercet„rii prealabile Ón vederea declar„rii utilit„˛ii publice
pentru lucrarea de interes na˛ional îM„rirea gradului de
siguran˛„ a instala˛iilor aferente sta˛iei 400/220/110 kV Sibiu
Sud“, jude˛ul Sibiu, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 1.274 din 30 decembrie 2004, se
modific„ Ón sensul numirii domnului secretar de stat Ioan

Andreica, reprezentant al Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului, ca pre∫edinte al comisiei, iar Ón
locul domnului Julien Dorin Zamfir, reprezentant al
Ministerului Finan˛elor Publice, membru Ón comisie, se
nume∫te doamna Elena Camelia Dobroteanu, director Ón
cadrul Direc˛iei generale de programare bugetar„ ∫i
coordonarea politicilor publice sectoriale din cadrul
Ministerului Finan˛elor Publice.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 7 iulie 2005.
Nr. 665.

Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul delegat pentru lucr„ri publice
∫i amenajarea teritoriului,
László Borbély
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru jude˛ul S„laj
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005
nr. 511/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru sus˛inerea sistemului
de protec˛ie a persoanelor cu handicap, cultur„, culte ∫i
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005, cu suma de
263,4 mii lei (RON), pentru jude˛ul S„laj, din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2005, ∫i alocarea acesteia
bugetului propriu al comunei Crasna, pentru finan˛area

lucr„rilor la obiectivul îCentru de Óngrijire ∫i asisten˛„“ din
comuna Crasna, jude˛ul S„laj.
Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se face
de c„tre ordonatorul principal de credite, potrivit dispozi˛iilor
legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 12 iulie 2005.
Nr. 680.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind alocarea unei sume din Fondul de rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului,
prev„zut Ón bugetul de stat pe anul 2005, pentru jude˛ul Arge∫
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 30 alin. (2) ∫i (3) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005
nr. 511/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ suplimentarea sumelor defalcate
din taxa pe valoarea ad„ugat„ pentru sus˛inerea sistemului
de protec˛ie a persoanelor cu handicap, cultur„, culte ∫i
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005, cu suma de
210 mii lei (RON), pentru jude˛ul Arge∫, din Fondul de
rezerv„ bugetar„ la dispozi˛ia Guvernului, prev„zut Ón
bugetul de stat pe anul 2005, ∫i alocarea acesteia
bugetului propriu al comunei Ruc„r, jude˛ul Arge∫, Ón

vederea amenaj„rii spa˛iului necesar sediului Prim„riei ∫i
Consiliului Local al Comunei Ruc„r.
Art. 2. — Utilizarea sumei prev„zute la art. 1 se face
de c„tre ordonatorul principal de credite, potrivit dispozi˛iilor
legale.
Art. 3. — Ministerul Finan˛elor Publice este autorizat s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón volumul ∫i Ón
structura bugetului de stat pe anul 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 12 iulie 2005.
Nr. 681.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea efectu„rii concedierilor colective Ón baza prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare ∫i privatizare a
unor societ„˛i na˛ionale, companii na˛ionale ∫i societ„˛i comerciale cu capital majoritar de stat,
precum ∫i a societ„˛ilor comerciale ∫i regiilor autonome subordonate autorit„˛ilor administra˛iei
publice locale, de c„tre Societatea Comercial„ îBraicar“ — S.A. Br„ila
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 6 alin. (2) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare ∫i privatizare a unor societ„˛i na˛ionale,
companii na˛ionale ∫i societ„˛i comerciale cu capital majoritar de stat, precum ∫i a societ„˛ilor comerciale ∫i regiilor
autonome subordonate autorit„˛ilor administra˛iei publice locale, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr.
569/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ efectuarea concedierilor
colective Ón baza prevederilor Ordonan˛ei de urgen˛„ a
Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de
restructurare, reorganizare ∫i privatizare a unor societ„˛i
na˛ionale, companii na˛ionale ∫i societ„˛i comerciale cu
capital majoritar de stat, precum ∫i a societ„˛ilor

comerciale ∫i regiilor autonome subordonate autorit„˛ilor
administra˛iei publice locale, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 569/2003, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, de c„tre Societatea Comercial„
îBraicar“ — S.A. Br„ila, subordonat„ Consiliului Local al
Municipiului Br„ila, jude˛ul Br„ila.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 12 iulie 2005.
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