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DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 120/2002
privind aprobarea Sistemului de sus˛inere ∫i promovare a exportului
cu finan˛are de la bugetul de stat
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sus˛inere ∫i
promovare a exportului cu finan˛are de la bugetul de stat,
republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 81
din 25 ianuarie 2005, se modific„ dup„ cum urmeaz„:

1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 2. — (1) Sumele de la bugetul de stat pentru
sus˛inerea ∫i promovarea exportului se vor aproba distinct
Ón bugetele anuale ale Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului,
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Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale,
Ministerului Finan˛elor Publice — Ac˛iuni generale ∫i
Cancelariei Primului-Ministru, pentru Agen˛ia Na˛ional„
pentru Œntreprinderi Mici ∫i Mijlocii ∫i Coopera˛ie.“
2. La punctul II din anex„, punctul 4 va avea urm„torul
cuprins:
î4. Programul de cre∫tere a competitivit„˛ii produselor
agroalimentare, administrat de Ministerul Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale.
Œn cadrul programelor prev„zute la pct. 3 ∫i 4 se vor
acoperi de la bugetul de stat, Ón limita prevederilor

bugetare aprobate, cheltuielile agen˛ilor economici Ón
propor˛ie de p‚n„ la 75%, pentru:
a) implementarea ∫i certificarea sistemelor de
management al calit„˛ii ∫i/sau a sistemelor de management
de mediu;
b) dotarea ∫i/sau amenajarea laboratoarelor de testare
∫i etalonare, precum ∫i acreditarea acestora, dup„ caz;
c) Ónregistrarea ∫i protejarea pe pia˛a extern„ a m„rcilor,
a brevetelor de inven˛ie, a desenelor ∫i modelelor
industriale rom‚ne∫ti.“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, 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, 18 iulie 2005.
Nr. 245.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonan˛ei
de urgen˛„ a Guvernului nr. 120/2002
privind aprobarea Sistemului de sus˛inere
∫i promovare a exportului cu finan˛are de la bugetul de stat
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫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 pentru modificarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sus˛inere
∫i promovare a exportului cu finan˛are de la bugetul de stat ∫i se dispune
publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 15 iulie 2005.
Nr. 638.

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

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Estonia
privind readmisia persoanelor, semnat la Bucure∫ti la 23 octombrie 2003
Av‚nd Ón vedere faptul c„ Óncheierea acordurilor de readmisie constituie un pas important Ón procesul combaterii
migra˛iei ilegale, obiectiv principal Ón aplicarea Planului de ac˛iune Schengen, ∫i c„ implementarea f„r„ Ónt‚rziere a acestui
plan constituie una dintre sarcinile a c„ror neÓndeplinire poate sta la baza activ„rii clauzei de am‚nare a ader„rii
Rom‚niei la Uniunea European„, fapt care justific„ situa˛ia extraordinar„ a c„rei reglementare nu poate fi am‚nat„,
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Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Articol unic. — Se ratific„ Acordul dintre Guvernul
Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Estonia privind

readmisia persoanelor,
23 octombrie 2003.

semnat

la

Bucure∫ti

la

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 85.
ACORD
Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Estonia privind readmisia persoanelor
Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Estonia, denumite Ón continuare p„r˛i contractante,
Ón dorin˛a lor comun„ de a facilita readmisia ∫i tranzitul persoanelor care se afl„ ilegal pe teritoriile statelor lor,
respect‚nd prevederile Conven˛iei privind protec˛ia drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale, semnat„ la
Roma la 4 noiembrie 1950,
Ón conformitate cu prevederile Conven˛iei de la Geneva asupra statutului refugia˛ilor, adoptat„ la 28 iulie 1951 ∫i
amendat„ prin Protocolul privind statutul refugia˛ilor, semnat la New York la 31 ianuarie 1967,
ac˛ion‚nd Ón spiritul cooper„rii ∫i reciprocit„˛ii,
au convenit urm„toarele:
ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 2

Defini˛ii

Readmisia cet„˛enilor proprii

Pentru scopurile prezentului acord, termenii enumera˛i
mai jos au urm„toarele Ón˛elesuri:
a) str„in — persoana care nu are cet„˛enie rom‚n„ sau
estonian„;
b) permis de intrare — viza, permisul de ∫edere sau
orice alt fel de document, care d„ dreptul unei persoane
s„ intre sau s„ r„m‚n„ pe teritoriul statului uneia dintre
p„r˛ile contractante;
c) viz„ — permisiune valabil„, emis„ de autorit„˛ile
competente ale p„r˛ilor contractante, care d„ dreptul
persoanei de a intra o dat„ sau de mai multe ori ∫i a
r„m‚ne pe teritoriul statelor lor pentru o perioad„ specific„
de timp;
d) permis de ∫edere — permisiunea valabil„, emis„ de
autorit„˛ile competente ale p„r˛ilor contractante, care d„
dreptul persoanei de a intra Ón mod repetat ∫i de a avea
re∫edin˛a pe teritoriile statelor lor. Permisul de ∫edere nu
este viz„ sau posibilitatea de a ∫edea pe teritoriile statelor
p„r˛ilor contractante pe durata examin„rii unei cereri de
azil, a unei cereri de ob˛inere a unui permis de ∫edere sau
pe timpul derul„rii unei proceduri de expulzare.

1. Fiecare parte contractant„ va readmite, la cererea
celeilalte p„r˛i contractante ∫i f„r„ alte formalit„˛i, persoana
care nu Óndepline∫te sau nu mai Óndepline∫te condi˛iile
cerute pentru intrarea ori ∫ederea sa pe teritoriul statului
p„r˛ii contractante solicitante, cu condi˛ia s„ se fac„ dovada
sau s„ existe motive temeinice pentru a se prezuma c„
aceasta are cet„˛enia statului p„r˛ii contractante solicitate.
2. Prevederile paragrafului 1 vor fi aplicate ∫i persoanei
c„reia i-a fost retras„ cet„˛enia de c„tre partea
contractant„ solicitat„, care dovede∫te c„ aceasta a
posedat permis de ∫edere pe termen lung (mai mult de un
an) sau permanent pe teritoriul statului p„r˛ii contractante
solicitate ori a avut un pa∫aport valabil, eliberat de
autorit„˛ile competente ale p„r˛ii contractante solicitate.
3. Aceea∫i procedur„ va fi aplicat„ ∫i unei persoane
care a pierdut cet„˛enia statului p„r˛ii contractante solicitate,
dup„ intrarea ei pe teritoriul statului p„r˛ii contractante
solicitante, f„r„ ca acestei persoane s„ Ói fi fost garantat„
ob˛inerea cet„˛eniei de c„tre autorit„˛ile competente ale
statului p„r˛ii contractante solicitante.
4. La cererea p„r˛ii contractante solicitante, partea
contractant„ solicitat„ va elibera f„r„ Ónt‚rziere documentele
de c„l„torie necesare persoanei care urmeaz„ s„ fie
readmis„ conform paragrafelor 1 sau 2.
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5. Partea contractant„ solicitant„ va readmite persoana
la care se face referire Ón paragrafele 1 ∫i 2, la cererea
celeilalte p„r˛i contractante, Ón acelea∫i condi˛ii, dac„, Ón
urma investiga˛iilor ulterioare, se dovede∫te c„ acea
persoan„ nu a fost cet„˛ean al statului p„r˛ii contractante
solicitate, Ón momentul p„r„sirii de c„tre aceasta a
teritoriului statului p„r˛ii contractante solicitante, sau care nu
Óndepline∫te condi˛iile specificate Ón paragrafele 1 ∫i 2 ale
prezentului articol, precum ∫i Ón paragrafele 1 ∫i 2 ale
art. 3.
ARTICOLUL 3
Readmisia str„inilor

1. Fiecare parte contractant„ va readmite, la cererea
formulat„ de cealalt„ parte contractant„, str„inul care a
intrat pe teritoriul statului p„r˛ii contractante solicitante direct
de pe teritoriul statului p„r˛ii contractante solicitate ∫i care
nu Óndepline∫te condi˛iile cerute pentru intrarea pe teritoriul
statului p„r˛ii contractante solicitante.
2. Fiecare parte contractant„ va readmite, la cererea
celeilalte p„r˛i contractante, str„inul care st„ ilegal pe
teritoriul statului p„r˛ii contractante solicitante ∫i care are un
permis de intrare valabil, emis de autorit„˛ile competente
ale p„r˛ii contractante solicitate, care a justificat permiterea
intr„rii ∫i ∫ederii pe teritoriul statului p„r˛ii contractante
solicitate.
3. Obliga˛ia de readmisie prev„zut„ la paragrafele 1 ∫i
2 nu se va aplica unui str„in, care la data intr„rii pe
teritoriul statului p„r˛ii contractante solicitante a de˛inut un
permis de intrare valabil, emis de autorit„˛ile competente
ale acestei p„r˛i contractante sau pe care l-a primit dup„
intrarea pe teritoriul statului acesteia.
4. Dac„ autorit„˛ile competente ale ambelor p„r˛i
contractante au emis un permis de intrare valabil unui
str„in, partea contractant„ al c„rei permis de intrare va
expira ultimul va readmite str„inul.
5. P„r˛ile contractante vor depune toate eforturile pentru
returnarea unei persoane la care se face referire Ón
paragraful 1 direct c„tre ˛ara sa de origine.
ARTICOLUL 4
Excep˛ii de la obliga˛ia de readmisie a str„inilor

Obliga˛ia de readmisie prev„zut„ la art. 3 nu se va
aplica persoanei care este:
a) un str„in, a c„rui readmisie nu a fost cerut„ Ón
decurs de 12 luni de la data stabilirii intr„rii sau ∫ederii
sale ilegale pe teritoriul statului p„r˛ii contractante de c„tre
autorit„˛ile competente ale acesteia sau care a p„r„sit
teritoriul statului p„r˛ii contractante solicitate de mai mult de
un an;
b) cet„˛eanul statului ter˛ cu care statul p„r˛ii
contractante solicitante are frontier„ comun„;
c) persoana al c„rei statut de refugiat a fost recunoscut
de partea contractant„ solicitant„, Ón baza prevederilor

Conven˛iei de la Geneva, adoptat„ la 28 iulie 1951,
amendat„ prin Protocolul de la New York, adoptat la
31 ianuarie 1967, privind statutul refugia˛ilor sau care a
depus o cerere de recunoa∫tere a acestui statut Ón statul
p„r˛ii contractante solicitante ∫i pentru care nu s-a luat o
decizie definitiv„.
ARTICOLUL 5
Termene

1. Partea contractant„ solicitat„ va r„spunde la cererea
de readmisie f„r„ Ónt‚rziere, dar nu mai t‚rziu de 20 de zile
de la data primirii unei asemenea cereri.
2. Œncep‚nd cu data r„spunsului la cererea de
readmisie, partea contractant„ solicitat„ va readmite:
a) persoana la care se face referire Ón cuprinsul art. 2
paragrafele 1, 2 ∫i 5, f„r„ Ónt‚rziere, dar nu mai t‚rziu de
10 zile;
b) persoana la care se face referire Ón cuprinsul art. 3
paragrafele 1 ∫i 2, f„r„ Ónt‚rziere, dar nu mai t‚rziu de
30 de zile.
3. La notificarea p„r˛ii contractante interesate, termenele
la care se face referire Ón paragraful 2 pot fi extinse, dac„
acest lucru este necesar pentru clarificarea oric„ror
impedimente legale sau practice care se pot ivi ∫i numai
p‚n„ Ón momentul c‚nd motivele care justific„ aceast„
extindere Ónceteaz„ s„ existe.
ARTICOLUL 6
Tranzitul

1. Fiecare parte contractant„ va permite, la cererea
celeilalte p„r˛i contractante, f„r„ alte formalit„˛i ∫i Óntr-un
interval de timp convenit, tranzitul str„inului pe teritoriul
statului s„u, cu condi˛ia ca intrarea acestei persoane Ón
statul de destina˛ie s„ fie garantat„ sau Ón condi˛iile Ón
care intrarea acestei persoane Ón alt stat de tranzit ∫i
readmisia acesteia Ón statul de destina˛ie sunt garantate.
Partea contractant„ solicitat„ poate cere ca un reprezentant
al autorit„˛ilor competente ale p„r˛ii contractante solicitante
s„ asigure escorta persoanei pe durata tranzitului pe
teritoriul statului s„u.
2. Partea contractant„ solicitat„ va emite, dac„ este
necesar, o viz„ de tranzit gratuit„ pentru persoana
escortat„, precum ∫i pentru persoana care asigur„ escorta.
3. Fiecare parte contractant„ poate refuza tranzitul dac„:
a) str„inul care face obiectul tranzitului poate fi expus
torturii, tratamentelor inumane sau degradante, pedepsei cu
moartea ori persecu˛iilor pe motive de ras„, religie,
na˛ionalitate, apartenen˛„ la un grup social sau politic Ón
statul de destina˛ie ori Ón statul de tranzit;
b) opera˛iunile de tranzit reprezint„ o amenin˛are la
securitatea na˛ional„, ordinea public„ ∫i s„n„tatea public„
a statului lor;
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4. P„r˛ile contractante vor depune toate eforturile de a
restr‚nge opera˛iunile de tranzit pentru str„inii care nu pot
fi returna˛i direct Ón statul lor de origine.
ARTICOLUL 7
Protec˛ia datelor

1. Dac„ ∫i atunci c‚nd, Ón vederea aplic„rii prevederilor
prezentului acord, se va face schimb de date personale,
acestea se vor referi la:
a) date personale despre persoana care face obiectul
return„rii/tranzitului ∫i, dac„ este necesar, despre membrii
de familie ai acesteia (numele ∫i prenumele, numele
anterioare, poreclele ∫i pseudonimele, data ∫i locul na∫terii,
sexul, cet„˛enia actual„ ∫i anterioar„);
b) date despre pa∫aport, document de identitate sau
orice alt tip de document de c„l„torie (num„rul, perioada
de valabilitate, data eliber„rii, autorit„˛ile emitente, locul
eliber„rii etc.);
c) alte date necesare pentru identificarea persoanei care
face obiectul return„rii/tranzitului;
d) locuri de cazare ∫i rute de c„l„torie;
e) alte date cerute de oricare dintre p„r˛ile contractante
Ón scopul de a verifica precondi˛iile de acceptare a
readmisiei Ón conformitate cu prezentul acord.
2. Datele personale necesare pentru aplicarea
prevederilor prezentului acord, schimbate reciproc de p„r˛ile
contractante, vor fi folosite ∫i protejate Ón conformitate cu
legisla˛ia na˛ional„ referitoare la protec˛ia datelor a statelor
p„r˛ilor contractante. Œn acest sens:
a) partea contractant„ solicitat„ poate folosi datele
primite numai Ón scopul aplic„rii prezentului acord;
b) fiecare parte contractant„ va informa cealalt„ parte
contractant„, la cerere, despre folosirea datelor ce i-au fost
transmise;
c) datele transmise pot fi folosite de autorit„˛ile
competente ale p„r˛ilor contractante ∫i pot fi remise unei
ter˛e p„r˛i numai cu acordul scris prealabil al autorit„˛ii
competente a p„r˛ii contractante care le-a transmis;
d) aceste informa˛ii s„ fie protejate Ómpotriva unor
pierderi accidentale, accesului neautorizat, modific„rii sau
deconspir„rii;
e) aceste date s„ fie distruse Ón conformitate cu
condi˛iile care au fost stabilite de partea contractant„
solicitant„, iar Ón lipsa unor astfel de condi˛ii, de Óndat„ ce
informa˛ia nu mai este necesar„ pentru scopurile pentru
care a fost transmis„.
ARTICOLUL 8
Costuri

1. Œn cazul readmisiei prev„zute la art. 2 ∫i 3, partea
contractant„ solicitant„ va suporta toate costurile legate de
transportul persoanei care face obiectul readmisiei ∫i al
escortei, p‚n„ la frontiera statului p„r˛ii contractante
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solicitate, precum ∫i costurile legate de o posibil„ repetare
a readmisiei, prev„zut„ la paragraful 5 al art. 2.
2. Œn cazul tranzitului persoanei, partea contractant„
solicitant„ va suporta toate cheltuielile legate de transportul
persoanei p‚n„ Ón statul de destina˛ie sau Ón alt stat de
tranzit ∫i, dac„ nu mai este posibil„ c„l„toria, toate
cheltuielile legate de revenirea persoanei Ón statul ei.
ARTICOLUL 9
Transportul bunurilor legal dob‚ndite ale persoanelor

1. Partea contractant„ solicitant„ va permite persoanei
care face obiectul readmisiei s„ Ó∫i transporte Ón statul de
destina˛ie toate bunurile legal dob‚ndite, Ón conformitate cu
legisla˛ia Ón materie Ón vigoare.
2. Partea contractant„ solicitant„ nu are obliga˛ia s„
acopere cheltuielile necesare transportului unor astfel de
bunuri.
ARTICOLUL 10
Aplicarea

1. Dup„ intrarea Ón vigoare a prezentului acord, p„r˛ile
contractante Ó∫i vor notifica reciproc, prin canale
diplomatice, despre autorit„˛ile competente responsabile
pentru aplicarea prevederilor prezentului acord, adresele lor
∫i alte informa˛ii ce faciliteaz„ comunicarea. P„r˛ile
contractante se vor informa, de asemenea, reciproc despre
orice schimbare intervenit„ Ón leg„tur„ cu autorit„˛ile
competente.
2. P„r˛ile contractante vor conveni asupra Óncheierii unui
protocol pentru aplicarea prevederilor prezentului acord.
3. Autorit„˛ile competente se vor Ónt‚lni ori de c‚te ori
este nevoie ∫i vor decide asupra aranjamentelor practice,
necesare pentru aplicarea prezentului acord.
ARTICOLUL 11
Rela˛ia cu alte documente juridice interna˛ionale

1. Nici o prevedere a prezentului acord nu va afecta
drepturile ∫i obliga˛iile p„r˛ilor contractante ce decurg din
alte instrumente juridice Ón vigoare, la care acestea sau
statele lor sunt parte.
2. Prezentul acord nu va constitui baza legal„ dintre
statele p„r˛ilor contractante pentru extr„darea sau
returnarea persoanelor condamnate.
ARTICOLUL 12
Prevederi finale

1. Prezentul acord se Óncheie pentru o perioad„
nedeterminat„ de timp.
2. Prezentul acord va intra Ón vigoare Ón a treizecea zi
de la data primirii ultimei notific„ri diplomatice schimbate
Óntre p„r˛ile contractante, prin care acestea se informeaz„
reciproc despre Óndeplinirea procedurilor interne necesare
intr„rii Ón vigoare a acordului.
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3. La notificarea scris„ a
uneia dintre p„r˛ile
contractante, fiecare dintre p„r˛ile contractante poate
suspenda temporar, par˛ial sau Ón totalitate, cu excep˛ia
prevederilor art. 2, aplicarea prezentului acord pe motive
de securitate, ordine public„ sau s„n„tate public„.
Suspendarea va deveni efectiv„ de la data primirii notific„rii
sau de la data men˛ionat„ Ón notificare. P„r˛ile contractante
Ó∫i vor notifica reciproc despre revocarea suspend„rii
prezentului acord.
4. Acordul poate fi amendat sau completat cu acordul
scris al p„r˛ilor contractante. Amendamentele sau
complet„rile vor intra Ón vigoare Ón conformitate cu
paragraful 2 al prezentului articol.
5. Prezentul acord poate fi denun˛at oric‚nd de fiecare
dintre p„r˛ile contractante, printr-o notificare scris„, remis„

prin canale diplomatice. Prezentul acord va mai r„m‚ne Ón
vigoare timp de 30 de zile de la data primirii unei astfel de
notific„ri de la oricare dintre p„r˛ile contractante.
Denun˛area prezentului acord nu va prejudicia procedurile
de readmisie aflate pe rol Ónainte de a se denun˛a acordul.

Pentru Guvernul Rom‚niei,
Alexandru F„rca∫

Pentru Guvernul Republicii Estonia,
Heiki Loot

6. Prezentul acord se va aplica persoanelor a c„ror
∫edere pe teritoriul statelor p„r˛ilor contractante a devenit
ilegal„, Óncep‚nd de la data intr„rii Ón vigoare a acestuia,
∫i care au intrat ilegal pe teritoriul respectivului stat dup„
aceast„ dat„.
Semnat la Bucure∫ti la 23 octombrie 2003, Ón dou„
originale, fiecare Ón limbile rom‚n„, estonian„ ∫i englez„,
toate textele fiind egal autentice. Œn caz de diferen˛e Ón
interpretare, textul Ón limba englez„ va prevala.

GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
privind desemnarea Spitalului Clinic Jude˛ean de Urgen˛„ îSf‚ntul Spiridon“ Ia∫i
ca operator medical al unui elicopter aflat Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor
∫i aprobarea modului de operare, func˛ionare ∫i finan˛are a asisten˛ei de urgen˛„
acordate cu acest elicopter
Lu‚nd Ón considera˛ie faptul c„ Ón cadrul Spitalului Clinic Jude˛ean de Urgen˛„ îSf‚ntul Spiridon“ Ia∫i a fost
Ónfiin˛at„ o subunitate SMURD,
av‚nd Ón vedere rezultatele remarcabile Ón salvarea vie˛ii, ob˛inute prin utilizarea sistemului de acordare a
asisten˛ei de urgen˛„ cu dou„ dintre elicopterele aflate Ón administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, ai c„ror
operatori medicali sunt situa˛i Ón Bucure∫ti ∫i Ón T‚rgu Mure∫, dar ∫i necesitatea extinderii aplic„rii acestuia ∫i Ón zona
Moldovei, la Ia∫i, zon„ Ón care, datorit„ configura˛iei geografice, accesul Ón mediul rural pentru salvarea vie˛ii ∫i pentru
interven˛iile de urgen˛„ este foarte dificil, Ón condi˛iile Ón care Ministerul Administra˛iei ∫i Internelor poate executa aceste
misiuni umanitare de salvare a vie˛ii cu unul dintre elicopterele medicalizate pe care le are Ón administrare, f„r„ afectarea
celorlalte misiuni specifice,
Ón considerarea faptului c„, la solicitarea autorit„˛ilor locale, scopul implic„rii Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor
∫i a Ministerului S„n„t„˛i Ón aceste activit„˛i este unul strict umanitar, de asigurare a interven˛iilor rapide pentru salvarea
vie˛ii ∫i pentru a veni Ón sprijinul comunit„˛ii, se impune adoptarea Ón regim de urgen˛„ a cadrului legislativ necesar pentru
desf„∫urarea acestor activit„˛i care vizeaz„ interesul public ∫i constituie situa˛ii extraordinare, a c„ror reglementare nu
poate fi am‚nat„,
Œn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. 1. — Se desemneaz„ ca operator medical al
elicopterului medicalizat aflat Ón administrarea Ministerului
Administra˛iei ∫i Internelor Spitalul Clinic Jude˛ean de
Urgen˛„ îSf‚ntul Spiridon“ Ia∫i, ca unitate sanitar„ care
organizeaz„ ∫i r„spunde de desf„∫urarea asisten˛ei
medicale acordate prin utilizarea acestui elicopter.
Art. 2. — Modul de operare, func˛ionare ∫i finan˛are a
asisten˛ei de urgen˛„ acordate cu elicopterul men˛ionat la
art. 1 este cel prev„zut Ón Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, func˛ionarea ∫i
finan˛area asisten˛ei de urgen˛„ acordate cu elicopterele

achizi˛ionate de Ministerul S„n„t„˛ii ∫i repartizate
operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni ∫i Spitalul
Clinic Jude˛ean de Urgen˛„ T‚rgu Mure∫, aprobat„ prin
Legea nr. 40/2004, ∫i Ón Normele metodologice de aplicare
a Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 126/2003 privind
operarea, func˛ionarea ∫i finan˛area asisten˛ei de urgen˛„
acordate cu elicopterele achizi˛ionate de Ministerul S„n„t„˛ii
∫i repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni
∫i Spitalul Clinic Jude˛ean de Urgen˛„ T‚rgu Mure∫,
aprobat„ prin Legea nr. 40/2004, aprobate prin Ordinul
ministrului administra˛iei ∫i internelor ∫i al ministrului
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s„n„t„˛ii nr. 277/777/2004, ale c„ror dispozi˛ii se aplic„ Ón
mod corespunz„tor.
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Art. 3. — Prevederile prezentei ordonan˛e de urgen˛„ se
vor aplica Óncep‚nd cu data de 1 septembrie 2005.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul s„n„t„˛ii,
Mircea Cintez„
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 88.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind unele m„suri referitoare la recalcularea pensiilor din sistemul public,
provenite din fostul sistem al asigur„rilor sociale de stat
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 3 alin. (3) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigur„rilor sociale de
stat, aprobat„ cu complet„ri prin Legea nr. 78/2005,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — (1) Potrivit prevederilor Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea
pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al
asigur„rilor sociale de stat, aprobat„ cu complet„ri prin
Legea nr. 78/2005, se stabile∫te pentru luna septembrie

2005 a treia etap„ de plat„ a drepturilor de pensie
recalculate.
(2) Beneficiaz„ de prevederile alin. (1) persoanele ale
c„ror drepturi de pensie s-au deschis Ón perioada 1991—
1996 inclusiv.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 733.

TARIFE
pentru publicarea unor acte Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei pentru anul 2005
1. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I
1.1. Ordine ale mini∫trilor, preciz„ri, instruc˛iuni, criterii, norme metodologice emise de organe ale administra˛iei publice ∫i de alte institu˛ii publice,
care nu sunt prev„zute de Constitu˛ie, republicat„, Ón art. 78, 100, 108, 115 ∫i 147
1.2. Deciziile pronun˛ate de Sec˛iile Unite ale Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie
2. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a III-a
2.1. Pierderi de acte, sigilii, ∫tampile, ciocane silvice, roviniete
2.2. Schimb„ri de nume
2.3. Cita˛ii emise de instan˛ele judec„tore∫ti
2.4. Cita˛ii la care num„rul persoanelor citate este mai mare de unu
2.5. Publicarea ordonan˛ei judec„toriei privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului ca instrument de plat„,
a cambiei ∫i a biletului la ordin
2.6. Acte procedurale ale instan˛elor judec„tore∫ti, a c„ror publicare este prev„zut„ de Legea nr. 31/1990, republicat„
2.7. Extras-cerere pentru dob‚ndirea sau renun˛area la cet„˛enia rom‚n„
2.8. Concursuri pentru ocuparea de posturi didactice Ón Ónv„˛„m‚ntul superior ∫i a posturilor vacante de func˛ionari publici
2.9. Anun˛uri privind concursul de admitere la Institutul Na˛ional al Magistraturii, la concursul de admitere Ón magistratur„,
la examenul de capacitate pentru magistra˛ii stagiari, precum ∫i pentru locurile vacante de magistra˛i, executori
judec„tore∫ti, notari publici
2.10. Anun˛uri privind concursul pentru posturile vacante de manager economic ∫i celelalte posturi vacante de personal ale cur˛ilor de apel ∫i tribunalelor
2.11. Anun˛uri privind data la care au loc adun„rile generale ale judec„torilor ∫i procurorilor, precum ∫i perioada
de depunere a propunerilor de candidaturi pentru Consiliul Superior al Magistraturii (C.S.M.)
2.12. Publicarea ordonan˛ei de clasare a comisiei de cercetare a averilor sau a hot„r‚rii irevocabile a instan˛ei judec„tore∫ti,
prin care se constat„ c„ provenien˛a bunurilor este justificat„
2.13. Publicarea declara˛iilor de avere potrivit legii
2.14. Publicarea rapoartelor periodice de activitate ale autorit„˛ilor publice ∫i a raportului privind starea justi˛iei
2.15. Bilan˛uri de ocupare a for˛ei de munc„ pe jude˛e ∫i la nivel na˛ional
2.16. Publicarea listei donatorilor ∫i a dona˛iilor f„cute partidelor politice, precum ∫i a raportului de venituri
∫i cheltuieli electorale ale partidelor
2.17. Alte publica˛ii cu prezentare tabelar„
2.18. Alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de Legea nr. 31/1990, republicat„
3. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a IV-a
3.1. Publicarea Ón extras sau integral a Óncheierilor judec„torului delegat de autorizare a constituirii societ„˛ilor comerciale ∫i de Ónmatriculare a acestora
3.2. Alte hot„r‚ri judec„tore∫ti prev„zute de lege
3.3. Publicarea proiectului de fuziune sau divizare
3.4. Bilan˛uri ∫i conturi de profit ∫i pierdere (anun˛uri-extras)
3.5. Bilan˛uri ale b„ncilor
3.6. Acte adi˛ionale
3.7. Publicarea dispozitivului hot„r‚rii definitive de excludere a unui asociat (S.N.C., S.C.S., S.R.L.), precum
∫i a hot„r‚rii de declarare a nulit„˛ii unei societ„˛i comerciale
3.8. Alte publica˛ii ale agen˛ilor economici, sub form„ de text, a c„ror publicare este prev„zut„ de lege (soma˛ii, convoc„ri de adun„ri generale,
hot„r‚ri ale adun„rilor generale, acte de numire a lichidatorilor, bilan˛uri contabile ale lichidatorilor, raportul cenzorilor Ón caz de lichidare etc.)
3.9. Publica˛ii cu prezentare tabelar„
3.10. Alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
4. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a V-a
4.1. Publicarea contractelor colective de munc„ Óncheiate la nivel na˛ional ∫i de ramur„
5. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VI-a
5.1. Publicarea anun˛ului de inten˛ie pentru ini˛ierea unor proiecte Ón condi˛ii de parteneriat public-privat, conform O.G. nr. 16/2002
5.2. Publicarea hot„r‚rilor judec„tore∫ti irevocabile pronun˛ate Ón aplicarea O.U.G. nr. 60/2001
5.3. Publicarea anun˛ului de licita˛ie public„ deschis„ Ón vederea deleg„rii gestiunii serviciilor publice de alimentare cu ap„ ∫i de canalizare
5.4. Publicarea anun˛ului de licita˛ie public„ deschis„ pentru delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localit„˛ilor prin concesiune
5.5. Publicarea anun˛ului de licita˛ie public„ deschis„ privind organizarea ∫i func˛ionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public
∫i privat de interes local
5.6. Alte acte a c„ror publicare este prev„zut„ de lege
6. MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA a VII-a
6.1. Publicarea Óncheierii judec„torului delegat de Ónmatriculare a societ„˛ii cooperative — Ón extras sau integral, conform Legii nr. 359/2004
6.2. Hot„r‚rile A.G.A. sau actul adi˛ional, Ón cazul Ón care s-a modificat actul constitutiv prin aceste hot„r‚ri
6.3. Hot„r‚rea irevocabil„ a tribunalului de anulare a hot„r‚rii A.G.A.
6.4. Hot„r‚rea A.G.A. prin care se aprob„ situa˛ia financiar„ anual„
6.5. Hot„r‚rea A.G.A. pentru majorarea capitalului social, numai dac„ majorarea este mai mare de 10%
6.6. Proiectul de fuziune/divizare vizat de judec„torul delegat
6.7. Actul modificator al actului constitutiv al societ„˛ii absorbante
6.8. Actul de dizolvare a societ„˛ii
6.9. Actul de numire a lichidatorilor
Tarifele de publicare cuprind T.V.A Ón cot„ de 19%.
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