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

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 25/2001
privind Ónfiin˛area Companiei Na˛ionale de Investi˛ii îC.N.I.“ — S.A.
Situa˛ia extraordinar„, prev„zut„ de art. 115 alin.(4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, este impus„ de
necesitatea reglement„rii de urgen˛„, Ón mod unitar, a regimului bunurilor mobile ∫i imobile pe care Compania Na˛ional„
de Investi˛ii îC.N.I.“ — S.A. le poate de˛ine Ón concesiune, Ónchiriere sau folosin˛„ gratuit„, bunuri proprietate public„ sau
privat„ a statului ori a unit„˛ilor administrativ-teritoriale, pe care s„ le utilizeze Ón condi˛iile actului prin care i-au fost date
∫i pentru realizarea scopului ∫i obiectului de activitate ale companiei.
Av‚nd Ón vedere veniturile proprii realizate de Compania Na˛ional„ de Investi˛ii îC.N.I.“ — S.A. din activitatea
desf„∫urat„, se consider„ oportun„ abilitarea companiei de a investi aceste sume Ón realizarea unor obiective proprii pe
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care le poate exploata Ón regim de Ónchiriere sau le poate Ónstr„ina Ón condi˛iile legii, f„r„ a afecta desf„∫urarea
programelor de interes public sau social Ón domeniul construc˛iilor.
Œn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Art. I. — Ordonan˛a Guvernului nr. 25/2001 privind
Ónfiin˛area Companiei Na˛ionale de Investi˛ii îC.N.I.“ — S.A.,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 472
din 17 august 2001, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 117/2002, cu modific„rile ulterioare, se modific„ ∫i se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatele (2) ∫i (3) ale articolului 1 vor avea
urm„torul cuprins:
î(2) C.N.I. este persoan„ juridic„ rom‚n„, se
organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ ca societate comercial„ pe
ac˛iuni care Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón conformitate cu
legisla˛ia Ón vigoare ∫i cu actul constitutiv propriu.
(3) Actul constitutiv al C.N.I. se Óntocme∫te Ón
conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind
societ„˛ile comerciale, republicat„, ∫i ale prezentei
ordonan˛e ∫i se aprob„ prin ordin al ministrului
transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului.“
2. Articolul 3 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — (1) C.N.I. poate de˛ine Ón proprietate bunuri
mobile ∫i imobile, dup„ caz.
(2) C.N.I. poate de˛ine Ón concesiune ∫i/sau Ón Ónchiriere
bunuri proprietate public„ a statului ori a unit„˛ilor
administrativ-teritoriale, pe care le utilizeaz„ Ón vederea
realiz„rii scopului ∫i obiectului s„u de activitate Ón condi˛iile
actului prin care i-a fost dat fiecare dintre aceste bunuri.
(3) C.N.I. poate de˛ine Ón concesiune, Ónchiriere sau Ón
folosin˛„ gratuit„ bunuri proprietate privat„ a statului ori a
unit„˛ilor administrativ-teritoriale, pe care le utilizeaz„ Ón
vederea realiz„rii scopului ∫i obiectului s„u de activitate Ón
condi˛iile actului prin care i-a fost dat fiecare dintre aceste
bunuri.“
3. Articolul 5 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 5. — C.N.I. desf„∫oar„ activit„˛i de interes public
sau social Ón domeniul construc˛iilor, pe baza programelor
aprobate de Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului ∫i/sau a programelor proprii.“
4. Dup„ articolul 5 se introduce un nou articol,
articolul 51, cu urm„torul cuprins:
îArt. 5 1 . — (1) C.N.I. realizeaz„ programe-pilot de
proiectare, execu˛ie ∫i de urm„rire a comport„rii Ón
exploatare pentru introducerea de solu˛ii constructive,
materiale ∫i/sau tehnologii noi, realizarea de programe
privind consolidarea ∫i/sau reabilitarea termic„ a
construc˛iilor existente, prevenirea ∫i atenuarea efectelor
riscurilor naturale, conform art. 3 alin. (8) din Regulamentul
privind tipurile de reglement„ri tehnice ∫i de cheltuieli
aferente activit„˛ii de reglementare Ón construc˛ii, urbanism,
amenajarea teritoriului ∫i habitat, aprobat prin Hot„r‚rea
Guvernului nr. 203/2003.
(2) Programele prev„zute la alin. (1) se aprob„ prin
ordin al ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului
∫i se finan˛eaz„ din venituri proprii ale Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului constituite Ón
baza prevederilor art. 40 alin. 1 din Legea nr. 10/1995
privind calitatea Ón construc˛ii, cu modific„rile ulterioare, ∫i
alte surse legal constituite.
5. Alineatul (2) al articolului 6 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Construc˛iile executate prin C.N.I. pot fi amplasate
pe terenuri proprietate public„ sau privat„ a statului ori a

unit„˛ilor administrativ-teritoriale ∫i/sau pe terenuri
proprietate privat„ a unor persoane fizice sau juridice, Ón
func˛ie de sursa de finan˛are, cu respectarea prevederilor
legale Ón vigoare.“
6. Alineatul (1) al articolului 8 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 8. — (1) Pentru derularea programelor de interes
public sau social Ón domeniul construc˛iilor, aprobate de
Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, C.N.I.
va Óntocmi programe anuale, Ón colaborare cu beneficiarii
investi˛iilor care Ói pun la dispozi˛ie terenuri pentru
construc˛ii, viabilizate (cu acces la utilit„˛ile necesare: re˛ele
de alimentare cu ap„, canalizare, energie electric„ ∫i
termic„ ∫i altele asemenea) ∫i libere de orice sarcini.“
7. La articolul 8, dup„ alineatul (2) se introduc dou„ noi
alineate, alineatele (21) ∫i (22), cu urm„torul cuprins:
î(21) Pentru construc˛iile de interes public ori social,
proprietate public„ sau privat„ a statului ori a unit„˛ilor
administrativ-teritoriale, utilit„˛ile ∫i dot„rile tehnico-edilitare
aferente se realizeaz„ de c„tre autorit„˛ile administra˛iei
publice locale, potrivit legii ∫i Ón corelare cu programele de
construc˛ii derulate prin C.N.I.
(2 2 ) Pentru construc˛iile proprietate privat„ a unor
persoane fizice sau juridice derulate prin programele C.N.I.,
utilit„˛ile ∫i dot„rile tehnico-edilitare aferente acestora se
asigur„ prin grija beneficiarilor.“
8. Alineatul (2) al articolului 9 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Programele de interes public sau social Ón domeniul
construc˛iilor, a c„ror finan˛are se asigur„ prin bugetul
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului ∫i
care vor fi derulate prin C.N.I., se aprob„ prin ordin al
ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului.“
9. Articolul 10 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 10. — C.N.I. poate finan˛a din venituri proprii
credite cu garan˛ie guvernamental„ a c„ror rambursare nu
se va efectua de la bugetul de stat, credite contractate
direct de stat sau credite garantate cu bunuri de˛inute Ón
proprietate, contractate cu acordul adun„rii generale a
ac˛ionarilor, programe de investi˛ii proprii, pentru realizarea
unor construc˛ii pe care le poate exploata Ón regim de
Ónchiriere sau le poate Ónstr„ina Ón condi˛iile legii, cu
condi˛ia s„ nu afecteze desf„∫urarea programelor de
interes public sau social Ón domeniul construc˛iilor.“
10. Alineatul (2) al articolului 12 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Atribu˛iile adun„rii generale a ac˛ionarilor sunt
prev„zute Ón Actul constitutiv al C.N.I.“
11. Alineatul (2) al articolului 13 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Atribu˛iile consiliului de administra˛ie ∫i cele ale
pre∫edintelui acestuia sunt stabilite prin Actul constitutiv al
C.N.I.“
12. Œn tot cuprinsul ordonan˛ei, denumirea îMinisterul
Lucr„rilor Publice, Transporturilor ∫i Locuin˛ei“ se
Ónlocuie∫te cu denumirea îMinisterul Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului“.
Art. II. — Ordonan˛a Guvernului nr. 25/2001 privind
Ónfiin˛area Companiei Na˛ionale de Investi˛ii îC.N.I.“ — S.A.,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 472
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din 17 august 2001, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 117/2002, cu modific„rile ulterioare, precum ∫i cu cele
aduse prin prezenta ordonan˛„ de urgen˛„, dup„
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aprobarea acesteia prin lege, se va republica Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, d‚ndu-se textelor o nou„
numerotare.

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 finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 106.
GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
pentru modificarea ∫i completarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 150/2002
privind organizarea ∫i func˛ionarea sistemului de asigur„ri sociale de s„n„tate
Œn vederea sus˛inerii m„surilor de reformare a sistemului de asigur„ri sociale de s„n„tate pe baza principiilor
prev„zute Ón Programul de guvernare,
pentru definirea statutului institu˛ional al Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate, eficientizarea activit„˛ii acesteia
∫i a caselor de asigur„ri de s„n„tate,
∫i ˛in‚nd cont de necesitatea complet„rii reglement„rilor actuale privind plata contribu˛iei de asigur„ri sociale de
s„n„tate, elementele ce vizeaz„ interesul public ∫i constituie situa˛ii de urgen˛„,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
Articol unic. — Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 150/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea sistemului
de asigur„ri sociale de s„n„tate, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie
2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se modific„
∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatul (1) al articolului 4 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 4. — (1) Sunt asigura˛i, potrivit prezentei ordonan˛e
de urgen˛„, to˛i cet„˛enii rom‚ni cu domiciliul Ón ˛ar„,
precum ∫i cet„˛enii str„ini ∫i apatrizii care au domiciliul sau
re∫edin˛a Ón Rom‚nia ∫i fac dovada pl„˛ii contribu˛iei la
fond, Ón condi˛iile prezentei ordonan˛e de urgen˛„.“
2. La articolul 6 alineatul (1), litera e) va avea urm„torul
cuprins:
îe) pensionarii de asigur„ri sociale, pensionarii militari,
pensionarii I.O.V.R. ∫i alte categorii de pensionari, numai
pentru veniturile ob˛inute din pensii;“.
3. Alineatul (1) al articolului 8 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 8. — (1) Obliga˛ia vir„rii contribu˛iei pentru
asigur„rile sociale de s„n„tate revine persoanei juridice sau
fizice care angajeaz„ persoane pe baz„ de contract
individual de munc„ sau Ón baza unui statut special
prev„zut de lege, precum ∫i persoanelor fizice, dup„ caz.“
4. Alineatul (2) al articolului 8 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Persoanele juridice sau fizice la care Ó∫i desf„∫oar„
activitatea asigura˛ii sunt obligate s„ depun„ lunar la casele
de asigur„ri alese Ón mod liber de asigura˛i declara˛ii
nominale privind obliga˛iile ce le revin fa˛„ de fond ∫i
dovada pl„˛ii contribu˛iilor.“

5. Alineatul (5) al articolului 10 se abrog„.
6. Alineatul (3) al articolului 39 va avea urm„torul
cuprins:
î(3) CNAS poate stabili rela˛ii contractuale directe cu
furnizorii de servicii medicale de dializ„. Durata acestor
contracte este de un an ∫i poate fi prelungit„ prin acte
adi˛ionale pentru anii urm„tori Ón limita creditelor aprobate
prin buget pentru anul respectiv, cu respectarea dispozi˛iilor
legale Ón vigoare.“
7. La alineatul (1) al articolului 50, litera c) va avea
urm„torul cuprins:
îc) dob‚nzi, dona˛ii, sponsoriz„ri, venituri ob˛inute din
exploatarea patrimoniului CNAS ∫i CAS, precum ∫i alte
venituri, Ón condi˛iile legii.“
8. La alineatul (2) al articolului 51, literele a) ∫i b) vor
avea urm„torul cuprins:
îa) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor care se
supun impozitului pe venit;
b) veniturilor din activit„˛i desf„∫urate de persoane care
exercit„ profesii libere sau autorizate potrivit legii s„
desf„∫oare activit„˛i independente, dar nu mai pu˛in de un
salariu de baz„ minim brut pe ˛ar„, lunar, dac„ este
singurul venit asupra c„ruia se calculeaz„ contribu˛ia.“
9. Alineatul (2) al articolului 52 se completeaz„ cu
urm„toarea formulare:
îPrin fond de salarii realizat, Ón sensul prezentei
ordonan˛e de urgen˛„, se Ón˛elege totalitatea sumelor
utilizate de un angajator pentru plata drepturilor salariale
sau de natur„ salarial„. Structura acestuia pe categorii de
venituri este detaliat„ prin normele de Óncasare aprobate
prin ordin al pre∫edintelui CNAS, cu avizul consiliului de
administra˛ie.“
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10. Alineatul (3) al articolului 52 va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Nerespectarea prevederilor art. 51 alin. (1) duce la
diminuarea pachetului de servicii de baz„, potrivit
prevederilor art. 13. Diminuarea pachetului de servicii de
baz„ are loc dup„ 3 luni de la ultima plat„ a contribu˛iei.“
11. Alineatul (2) al articolului 53 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Persoanele care nu sunt salariate, dar au obliga˛ia
s„ Ó∫i asigure s„n„tatea potrivit prevederilor prezentei
ordonan˛e de urgen˛„, sunt obligate s„ comunice direct
casei de asigur„ri alese veniturile, pe baza declara˛iei de
asigurare, Ón vederea stabilirii ∫i achit„rii contribu˛iei de
6,5%. Modelul declara˛iei de asigurare se aprob„ prin ordin
al pre∫edintelui CNAS.“
12. Dup„ alineatul (2) al articolului 53 se introduce un
nou alineat, alineatul (21) cu urm„torul cuprins:
î(2 1 ) Pentru lucr„torii migran˛i care Ó∫i p„streaz„
domiciliul sau re∫edin˛a Ón Rom‚nia, contribu˛ia lunar„ la
fond se calculeaz„ prin aplicarea cotei de 6,5% la
veniturile impozabile realizate Ón Rom‚nia, iar Ón situa˛ia Ón
care nu realizeaz„ astfel de venituri, la valoarea unui
salariu de baz„ minim brut pe ˛ar„.“
13. Alineatul (3) al articolului 53 va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Pentru persoanele care se asigur„ facultativ Ón
condi˛iile art. 7 alin. (2) contribu˛ia lunar„ la fond se
calculeaz„ prin aplicarea cotei de 13,5% la valoarea a
dou„ salarii de baz„ minime brute pe ˛ar„ pentru un
pachet de servicii stabilit prin contractul-cadru.“
14. Alineatul (4) al articolului 53 va avea urm„torul
cuprins:
î(4) Persoanele care au obliga˛ia de a se asigura ∫i nu
pot dovedi plata contribu˛iei sunt obligate, pentru a ob˛ine
calitatea de asigurat, s„ achite contribu˛ia legal„ lunar„ pe
ultimii 3 ani, Óncep‚nd cu data primei solicit„ri de acordare
a serviciilor medicale, calculat„ la salariul de baz„ minim
brut pe ˛ar„ Ón vigoare la data pl„˛ii.“
15. Dup„ alineatul (4) al articolului 55 se introduce un
nou alineat, alineatul (5), cu urm„torul cuprins:
î(5) Œn cazul neachit„rii Ón termen a contribu˛iilor
datorate fondului de c„tre persoanele fizice, CNAS, prin
casele de asigur„ri, procedeaz„ la aplicarea m„surilor de
executare silit„ pentru Óncasarea sumelor datorate ∫i a
dob‚nzilor ∫i penalit„˛ilor de Ónt‚rziere, potrivit procedurilor
instituite de Codul fiscal ∫i Codul de procedur„ fiscal„ ∫i
normelor de Óncasare aprobate prin ordin al pre∫edintelui
CNAS, cu avizul consiliului de administra˛ie.“
16. Alineatul (1) al articolului 60 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 60. — (1) CNAS este institu˛ie public„, autonom„,
de interes na˛ional, cu personalitate juridic„, care
administreaz„ ∫i gestioneaz„ sistemul de asigur„ri sociale
de s„n„tate Ón vederea aplic„rii politicilor ∫i programelor
Guvernului Ón domeniul sanitar ∫i are sediul Ón municipiul
Bucure∫ti, calea C„l„ra∫i nr. 248, sectorul 3.“
17. Alineatul (3) al articolului 60 va avea urm„torul
cuprins:
î(3) CNAS func˛ioneaz„ pe baza statutului propriu,
avizat de consiliul de administra˛ie ∫i aprobat prin ordin al
pre∫edintelui CNAS. Casele de asigur„ri func˛ioneaz„ pe
baza statutului propriu, care respect„ prevederile statutuluicadru, avizat de Consiliul de administra˛ie al CNAS ∫i
aprobat prin ordin al pre∫edintelui CNAS.“
18. Articolul 62 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 62. — Pe l‚ng„ CNAS func˛ioneaz„ consilii de
exper˛i pentru elaborarea proiectelor de acte normative, cu
consultarea obligatorie a ministerelor ∫i institu˛iilor centrale
cu re˛ele sanitare proprii, precum ∫i pentru implementarea
programelor, respectiv subprogramelor de s„n„tate,
finan˛ate din fond.“

19. La alineatul (1) al articolului 64, dup„ litera r) se
introduce o nou„ liter„, litera s), cu urm„torul cuprins:
îs) ini˛iaz„, negociaz„ ∫i Óncheie cu institu˛ii similare
documente de cooperare interna˛ional„ Ón domeniul s„u de
activitate.“
20. Alineatul (1) al articolului 71 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 71. — (1) Pre∫edintele consiliului de administra˛ie
este pre∫edintele CNAS ∫i are rang de secretar de stat.
Pre∫edintele CNAS are dreptul la organizarea cabinetului
demnitarului Ón structura CNAS ∫i Ón limita num„rului de
posturi prev„zut de lege pentru func˛ia de secretar de stat.
Pre∫edintele CNAS este numit de primul-ministru dintre
membrii consiliului de administra˛ie, la propunerea
ministrului s„n„t„˛ii.“
21. Dup„ alineatul (2) al articolului 72 se introduce un
nou alineat, alineatul (21), cu urm„torul cuprins:
î(21) Œn condi˛iile Ón care la prima convocare a unei
∫edin˛e a consiliului de administra˛ie nu se Óndepline∫te
cvorumul prev„zut la alin. (1), pre∫edintele CNAS, Ón
calitate de pre∫edinte al consiliului de administra˛ie, are
dreptul s„ convoace o nou„ ∫edin˛„ Ón termen de
maximum 7 zile, Ón cadrul c„reia hot„r‚rile sunt luate cu
votul a cel pu˛in dou„ treimi din num„rul membrilor
prezen˛i.“
22. Articolul 73 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 73. — Pre∫edintele CNAS este ordonator principal
de credite pentru administrarea ∫i gestionarea fondului ∫i
reprezint„ CNAS Ón rela˛iile cu ter˛ii ∫i pe asigura˛i Ón
raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, componente
ale sistemului asigur„rilor sociale de s„n„tate.“
23. Alineatele (2) ∫i (3) ale articolului 74 vor avea
urm„torul cuprins:
î(2) Ocuparea postului de director general se face prin
concurs, pe o perioad„ de 4 ani, ∫i se nume∫te prin ordin
al pre∫edintelui CNAS.
(3) Organizarea concursului ∫i criteriile de selec˛ie sunt
stabilite de pre∫edintele CNAS, cu avizul consiliului de
administra˛ie.“
24. Literele b) ∫i u) ale articolului 76 vor avea urm„torul
cuprins:
îb) avizeaz„ propriul regulament de organizare ∫i
func˛ionare, care se aprob„ prin ordin al pre∫edintelui
CNAS;
............................................................................................
u) avizeaz„ organigrama CNAS ∫i organigramele caselor
de asigur„ri teritoriale, care se aprob„ prin ordin al
pre∫edintelui CNAS;“
25. Alineatul (2) al articolului 77 va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Œn exercitarea atribu˛iilor ce Ói revin, precum ∫i
pentru punerea Ón aplicare a hot„r‚rilor consiliului de
administra˛ie, pre∫edintele CNAS emite ordine care devin
executorii dup„ ce sunt aduse la cuno∫tin˛„ persoanelor
interesate. Ordinele cu caracter normativ emise Ón aplicarea
prezentei ordonan˛e de urgen˛„ se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.“
26. Alineatul (1) al articolului 81 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 81. — (1) Directorii generali ai caselor de asigur„ri
sunt numi˛i pe baz„ de concurs, prin ordin al pre∫edintelui
CNAS sau, dup„ caz, prin ordin al ministrului
transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului, respectiv Ón
condi˛iile prev„zute de Ordonan˛a Guvernului nr. 56/1998,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 458/2001. Directorul general devine membru de drept al
consiliului de administra˛ie al casei de asigur„ri ∫i
pre∫edintele acestuia. Œntre CNAS ∫i directorul general al
casei de asigur„ri — manager al sistemului la nivel local
se Óncheie un contract de management.“
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27. Litera b) a articolului 85 va avea urm„torul cuprins:
îb) s„ deconteze furnizorilor contravaloarea serviciilor
medicale contractate ∫i prestate asigura˛ilor, la termenele
prev„zute Ón contractul-cadru, Ón caz contrar urm‚nd a
suporta penalit„˛ile prev„zute Ón contract;“.
28. Articolul 106 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 106. — (1) Persoanele care prin faptele lor aduc
prejudicii sau daune s„n„t„˛ii altei persoane r„spund
potrivit legii ∫i sunt obligate s„ suporte cheltuielile efective
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ocazionate de asisten˛a medical„ acordat„. Sumele
reprezent‚nd cheltuielile efective vor fi recuperate prin grija
caselor de asigur„ri ∫i constituie venituri ale fondului.
(2) Furnizorii de servicii care acord„ asisten˛a medical„
prev„zut„ la alin. (1) realizeaz„ o eviden˛„ distinct„ a
acestor cazuri ∫i au obliga˛ia s„ comunice lunar casei de
asigur„ri cu care se afl„ Ón rela˛ie contractual„
documentele justificative care atest„ cheltuielile efective
realizate.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul s„n„t„˛ii,
Mircea Cintez„
Pre∫edintele Casei Na˛ionale de Asigur„ri de S„n„tate,
Cristian Vl„descu
Ministrul ap„r„rii na˛ionale,
Teodor Atanasiu
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 107.
GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind unele m„suri pentru finalizarea privatiz„rii Societ„˛ii Comerciale îRomtelecom“ — S.A.
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 41 alin. (2) lit. d) 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, ∫i al art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002 privind unele m„suri pentru accelerarea privatiz„rii, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Œn vederea v‚nz„rii pachetului minoritar de
ac˛iuni de˛inut de Ministerul Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei
Informa˛iei la Societatea Comercial„ îRomtelecom“ — S.A.,
Ministerul Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iei va
Óncheia un contract de consultan˛„, cuprinz‚nd componenta
variabil„ a onorariului, cu un consultant interna˛ional
specializat.
(2) Selectarea consultantului prev„zut la alin. (1) ∫i
Óncheierea contractului de consultan˛„ se vor realiza Ón
condi˛iile prev„zute de normele speciale aplicabile
procesului de privatizare.
Art. 2. — Cheltuielile legate de plata componentei
variabile a onorariului, cheltuielile pentru plata unor firme de
avocatur„ angajate de Ministerul Comunica˛iilor ∫i
Tehnologiei Informa˛iei, precum ∫i cele pentru preg„tirea ∫i

realizarea privatiz„rii Societ„˛ii Comerciale îRomtelecom“ —
S.A. se suport„ dup„ cum urmeaz„:
a) cheltuielile pentru plata unor firme de avocatur„
angajate de Ministerul Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei
Informa˛iei, precum ∫i cele pentru preg„tirea ∫i realizarea
privatiz„rii Societ„˛ii Comerciale îRomtelecom“ — S.A. vor fi
suportate din bugetul propriu al Ministerului Comunica˛iilor
∫i Tehnologiei Informa˛iei privind activitatea de privatizare,
aprobat pentru anul 2005;
b) cheltuielile legate de plata componentei variabile a
onorariului consultantului, aferente sumelor Óncasate de
Ministerul Comunica˛iilor ∫i Tehnologiei Informa˛iei cu titlu
de pre˛ pentru ac˛iunile v‚ndute, vor fi suportate de c„tre
acesta din bugetul propriu privind activitatea de privatizare,
ce va fi aprobat pe anul 2006.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul comunica˛iilor ∫i tehnologiei informa˛iei,
Zsolt Nagy
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu
Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 727.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind declan∫area procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privat„
situate pe amplasamentul lucr„rii îReabilitare DN 6 Craiova—Filia∫i Óntre km 233+200
∫i km 268+390 pe teritoriul localit„˛ilor Alm„j, Br„de∫ti ∫i Filia∫i din jude˛ul Dolj“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind
unele m„suri prealabile lucr„rilor de construc˛ie de autostr„zi ∫i drumuri na˛ionale,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ amplasamentul lucr„rii de utilitate
public„ de interes na˛ional îReabilitare DN 6 Craiova—
Filia∫i Óntre km 233+200 ∫i km 268+390 pe teritoriul
localit„˛ilor Alm„j, Br„de∫ti ∫i Filia∫i din jude˛ul Dolj“,
prev„zut Ón anexa nr. 1*) care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — (1) Se aprob„ declan∫area procedurilor de
expropriere a imobilelor proprietate privat„, situate pe
amplasamentul lucr„rii prev„zut la art. 1, prin Compania
Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia —
S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului, Ón calitatea sa de expropriator
Ón numele statului rom‚n.
(2) Imobilele supuse exproprierii sunt men˛ionate Ón
tabelul prev„zut Ón anexa nr. 2*) care face parte integrant„
din prezenta hot„r‚re.
Art. 3. — Se aprob„ suma global„ estimat„ de
70.305 lei (RON), finan˛at„ prin bugetul Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, Ón limita
prevederilor anuale aprobate cu destina˛ia contribu˛ia Guvernului
Rom‚niei la Œmprumutul ISPA 2000/RO/16/P/PT/004, ratificat
prin Ordonan˛a Guvernului nr. 21/2001, pentru ratificarea
Memorandumului de finan˛are convenit Óntre Guvernul
Rom‚niei ∫i Comisia European„ privind asisten˛a financiar„
nerambursabil„ acordat„ prin Instrumentul pentru Politici
Structurale de Preaderare pentru m„sura îReabilitarea
sec˛iunii Craiova—Drobeta-Turnu Severin a drumului
na˛ional DN 6 (faza 1 a proiectului Craiova— Lugoj),

Rom‚nia“, semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 ∫i la
Bucure∫ti la 1 iunie 2001, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 487 din 22 august 2001, aprobat„
prin Legea nr. 619/2001, cu modific„rile ulterioare, ca just„
desp„gubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul
lucr„rii prev„zut la art. 1.
Art. 4. — Suma prev„zut„ la art. 3 se vireaz„ de c„tre
Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, Ón
termen de 15 zile de la intrarea Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri, Óntr-un cont bancar deschis pe numele Companiei
Na˛ionale de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia —
S.A. pentru lucrarea de utilitate public„ prev„zut„ la art. 1,
Ón vederea efectu„rii desp„gubirilor Ón cadrul procedurilor
de expropriere.
Art. 5. — Planurile de situa˛ie cu amplasamentul lucr„rii,
delimitarea suprafe˛elor ∫i a construc˛iilor supuse
exproprierii, precum ∫i tabelul prev„zut Ón anexa nr. 2 se
aduc la cuno∫tin˛„ public„ prin afi∫are la sediul consiliilor
locale implicate din jude˛ul Dolj ∫i vor r„m‚ne afi∫ate p‚n„
la finalizarea procedurii de desp„gubire. Planul cu
amplasamentul lucr„rii va fi publicat ∫i Óntr-un ziar local.
Art. 6. — Regularizarea documenta˛iilor cadastrale se va
efectua de c„tre expropriator, pe baza proiectului tehnic ∫i
a detaliilor de execu˛ie, cu respectarea reglement„rilor Ón
vigoare ∫i f„r„ a fi necesar„ modificarea prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 746.

*) Anexele nr. 1 ∫i 2 se comunic„ Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind declan∫area procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privat„ situate
pe amplasamentul lucr„rii îReabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin—Lugoj, Óntre km 388+100
∫i km 408+895 — Lot 3, pe teritoriul localit„˛ilor Mehadia, Iablani˛a, Cornea ∫i Doma∫nea
din jude˛ul Cara∫-Severin“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele
m„suri prealabile lucr„rilor de construc˛ie de autostr„zi ∫i drumuri na˛ionale,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ amplasamentul lucr„rii de utilizare
public„ de interes na˛ional îReabilitare DN 6 Drobeta-Turnu
Severin—Lugoj, Óntre km 388+100 ∫i km 408+895 — Lot 3,

pe teritoriul localit„˛ilor Mehadia, Iablani˛a, Cornea ∫i
Doma∫nea din jude˛ul Cara∫-Severin“, prev„zut Ón anexa
nr. 1*) care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.

*) Anexele nr. 1 ∫i 2 se comunic„ Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului.
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Art. 2. — (1) Se aprob„ declan∫area procedurilor de
expropriere a imobilelor proprietate privat„, situate pe
amplasamentul lucr„rii prev„zut la art. 1, prin Compania
Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia —
S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului, Ón calitatea sa de expropriator
Ón numele statului rom‚n.
(2) Imobilele supuse exproprierii sunt men˛ionate Ón
tabelul prev„zut Ón anexa nr. 2*) care face parte integrant„
din prezenta hot„r‚re.
Art. 3. — Se aprob„ suma global„ estimat„ de
143.350 lei (RON), finan˛at„ prin bugetul Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului Ón limita prevederilor
anuale aprobate cu destina˛ia contribu˛ia Guvernului
Rom‚niei la Ómprumutul ISPA 2001/RO/16/P/PT/006, ratificat
prin Legea nr. 154/2003 pentru ratificarea Memorandumului
de finan˛are convenit Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Comisia
European„ privind asisten˛a financiar„ nerambursabil„
acordat„ prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare pentru m„sura îReabilitarea sec˛iunii DrobetaTurnu Severin — Lugoj a drumului na˛ional DN 6 (faza 2
a proiectului Craiova—Lugoj), Rom‚nia“, semnat la
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Bruxelles la 13 decembrie 2001 ∫i la Bucure∫ti la 17 aprilie
2002, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 323 din 13 mai 2003, cu modific„rile ulterioare.
Art. 4. — Suma prev„zut„ la art. 3 se vireaz„ de c„tre
Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, Ón
termen de 15 zile de la intrarea Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri, Óntr-un cont bancar deschis pe numele Companiei
Na˛ionale de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din
Rom‚nia — S.A. pentru lucrarea de utilitate public„
prev„zut„ la art. 1, Ón vederea efectu„rii desp„gubirilor Ón
cadrul procedurilor de expropriere.
Art. 5. — Planurile de situa˛ie cu amplasamentul lucr„rii,
delimitarea suprafe˛elor ∫i a construc˛iilor supuse
exproprierii, precum ∫i tabelul prev„zut Ón anexa nr. 2 se
aduc la cuno∫tin˛„ public„ prin afi∫are la sediul consiliilor
locale implicate din jude˛ul Cara∫-Severin ∫i vor r„m‚ne
afi∫ate p‚n„ la finalizarea procedurii de desp„gubire. Planul
cu amplasamentul lucr„rii va fi publicat ∫i Óntr-un ziar local.
Art. 6. — Regularizarea documenta˛iilor cadastrale se va
efectua de c„tre expropriator, pe baza proiectului tehnic ∫i
a detaliilor de execu˛ie, cu respectarea reglement„rilor Ón
vigoare ∫i f„r„ a fi necesar„ modificarea prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 747.

*) Anexele nr. 1 ∫i 2 se comunic„ Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind declan∫area procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privat„ situate
pe amplasamentul lucr„rii îReabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin—Lugoj, Óntre km 408+895
∫i km 449+960 — Lot 4, pe teritoriul localit„˛ilor Doma∫nea, Teregova, Armeni∫, Slatina-Timi∫,
Buco∫ni˛a ∫i Buchin din jude˛ul Cara∫-Severin“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele
m„suri prealabile lucr„rilor de construc˛ie de autostr„zi ∫i drumuri na˛ionale,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ amplasamentul lucr„rii de utilitate
public„ de interes na˛ional îReabilitare DN 6 Drobeta-Turnu
Severin—Lugoj, Óntre km 408+895 ∫i km 449+960 — Lot 4,
pe teritoriul localit„˛ilor Doma∫nea, Teregova, Armeni∫,
Slatina-Timi∫, Buco∫ni˛a ∫i Buchin din jude˛ul Cara∫Severin“, prev„zut Ón anexa nr. 1*) care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — (1) Se aprob„ declan∫area procedurilor de
expropriere a imobilelor proprietate privat„, situate pe
amplasamentul lucr„rii prev„zut la art. 1, prin Compania
Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din
Rom‚nia — S.A. de sub autoritatea Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, Ón calitatea sa
de expropriator Ón numele statului rom‚n.
(2) Imobilele supuse exproprierii sunt men˛ionate Ón
tabelul prev„zut Ón anexa nr. 2*) care face parte integrant„
din prezenta hot„r‚re.
Art. 3. — Se aprob„ suma global„ estimat„ de
949.350 lei (RON), finan˛at„ prin bugetul Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului Ón limita prevederilor
anuale aprobate cu destina˛ia contribu˛ia Guvernului Rom‚niei
la Ómprumutul ISPA 2001/RO/16/P/PT/006, ratificat prin
Legea nr. 154/2003 pentru ratificarea Memorandumului de
finan˛are convenit Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Comisia

European„ privind asisten˛a financiar„ nerambursabil„
acordat„ prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare pentru m„sura îReabilitarea sec˛iunii DrobetaTurnu Severin—Lugoj a drumului na˛ional DN 6 (faza 2 a
proiectului Craiova—Lugoj), Rom‚nia“, semnat la Bruxelles
la 13 decembrie 2001 ∫i la Bucure∫ti la 17 aprilie 2002,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 323
din 13 mai 2003, cu modific„rile ulterioare.
Art. 4. — Suma prev„zut„ la art. 3 se vireaz„ de c„tre
Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, Ón
termen de 15 zile de la intrarea Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri, Óntr-un cont bancar deschis pe numele Companiei
Na˛ionale de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia —
S.A. pentru lucrarea de utilitate public„ prev„zut„ la art. 1,
Ón vederea efectu„rii desp„gubirilor Ón cadrul procedurilor
de expropriere.
Art. 5. — Planurile de situa˛ie cu amplasamentul lucr„rii,
delimitarea suprafe˛elor ∫i a construc˛iilor supuse
exproprierii, precum ∫i tabelul prev„zut Ón anexa nr. 2 se
aduc la cuno∫tin˛„ public„ prin afi∫are la sediul consiliilor
locale implicate din jude˛ul Cara∫-Severin ∫i vor r„m‚ne
afi∫ate p‚n„ la finalizarea procedurii de desp„gubire. Planul
cu amplasamentul lucr„rii va fi publicat ∫i Óntr-un ziar local.

*) Anexele nr. 1 ∫i 2 se comunic„ Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului.
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Art. 6. — Regularizarea documenta˛iilor cadastrale se va
efectua de c„tre expropriator, pe baza proiectului tehnic ∫i

a detaliilor de execu˛ie, cu respectarea reglement„rilor Ón
vigoare ∫i f„r„ a fi necesar„ modificarea prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 748.

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind declan∫area procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privat„ situate
pe amplasamentul lucr„rii îReabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin—Lugoj Óntre km 358+000
∫i km 495+800“ din cadrul obiectivului de investi˛ie îVariant„ ocolitoare Doma∫nea“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele
m„suri prealabile lucr„rilor de construc˛ie de autostr„zi ∫i drumuri na˛ionale,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ amplasamentul lucr„rii de utilitate
public„ de interes na˛ional îReabilitare DN 6 Drobeta-Turnu
Severin—Lugoj Óntre km 358+000 ∫i km 495+800“ din cadrul
obiectivului de investi˛ie îVariant„ ocolitoare Doma∫nea“,
prev„zut Ón anexa nr. 1*) care face parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — (1) Se aprob„ declan∫area procedurilor de
expropriere a imobilelor proprietate privat„, situate pe
amplasamentul lucr„rii prev„zute la art. 1, prin Compania
Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din
Rom‚nia — S.A. de sub autoritatea Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, Ón calitatea sa
de expropriator Ón numele statului rom‚n.
(2) Imobilele supuse exproprierii sunt men˛ionate Ón
tabelul prev„zut Ón anexa nr. 2*) care face parte integrant„
din prezenta hot„r‚re.
Art. 3. — Se aprob„ suma global„ estimat„ de
2.073.577,58 lei (RON), finan˛at„ prin bugetul Ministerului
Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului Ón limita prevederilor
anuale aprobate cu destina˛ia contribu˛ia Guvernului Rom‚niei
la Ómprumutul ISPA 2001/RO/16/P/PT/006, ratificat prin
Legea nr. 154/2003 pentru ratificarea Memorandumului de
finan˛are convenit Óntre Guvernul Rom‚niei ∫i Comisia
European„ privind asisten˛a financiar„ nerambursabil„
acordat„ prin Instrumentul pentru Politici Structurale de
Preaderare pentru m„sura îReabilitarea sec˛iunii Drobeta-

Turnu Severin—Lugoj a drumului na˛ional DN 6 (faza 2 a
proiectului Craiova—Lugoj), Rom‚nia“, semnat la Bruxelles
la 13 decembrie 2001 ∫i la Bucure∫ti la 17 aprilie 2002,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 323
din 13 mai 2003, cu modific„rile ulterioare, ca just„
desp„gubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul
lucr„rii prev„zut la art. 1.
Art. 4. — Suma prev„zut„ la art. 3 se vireaz„ de c„tre
Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, Ón
termen de 15 zile de la intrarea Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri, Óntr-un cont bancar deschis pe numele Companiei
Na˛ionale de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din
Rom‚nia — S.A. pentru lucrarea de utilitate public„
prev„zut„ la art. 1, Ón vederea efectu„rii desp„gubirilor Ón
cadrul procedurilor de expropriere.
Art. 5. — Planurile de situa˛ie cu amplasamentul lucr„rii,
delimitarea suprafe˛elor ∫i a construc˛iilor supuse
exproprierii, precum ∫i tabelul prev„zut Ón anexa nr. 2 se
aduc la cuno∫tin˛„ public„ prin afi∫are la sediul consiliilor
locale implicate ∫i vor r„m‚ne afi∫ate p‚n„ la finalizarea
procedurii de desp„gubire. Planul cu amplasamentul lucr„rii
va fi publicat ∫i Óntr-un ziar local.
Art. 6. — Regularizarea documenta˛iilor cadastrale se va
efectua de c„tre expropriator, pe baza proiectului tehnic ∫i
a detaliilor de execu˛ie, cu respectarea reglement„rilor Ón
vigoare ∫i f„r„ a fi necesar„ modificarea prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 14 iulie 2005.
Nr. 749.

*) Anexele nr. 1 ∫i 2 se comunic„ Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului.
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