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DECRETE
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general unui colonel
din Serviciul de Protec˛ie ∫i Paz„ ∫i trecerea acestuia
Ón rezerv„ cu noul grad
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002
privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii,
ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de
Ap„rare a ﬁ„rii nr. 76 din 26 iulie 2005,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului de Protec˛ie ∫i
Paz„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data de 2 august 2005, domnului colonel Mateiciuc
Victor Ilie i se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea ∫i trece Ón
rezerv„ cu noul grad.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 5 august 2005.
Nr. 796.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general unui colonel
din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale ∫i trecerea acestuia
Ón rezerv„ cu noul grad
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea nr. 415/2002
privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a ﬁ„rii,
ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, precum ∫i ale Hot„r‚rii Consiliului Suprem de
Ap„rare a ﬁ„rii nr. 76 din 26 iulie 2005,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data de 11 august 2005, domnului colonel Ciobanu
Paul Ion i se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea ∫i trece Ón
rezerv„ cu noul grad.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 5 august 2005.
Nr. 797.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind trecerea Ón rezerv„ a unui general
din Serviciul Rom‚n de Informa˛ii
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale Legii nr. 80/1995 privind statutul
cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului Rom‚n de
Informa˛ii,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data de 1 august 2005, domnul general de brigad„
cu o stea C‚ndea Ilie Petrache trece Ón rezerv„.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 5 august 2005.
Nr. 798.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea unei gra˛ieri individuale
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. d) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se gra˛iaz„ restul de 1.066 de zile r„mase
neexecutate din pedeapsa cu Ónchisoarea aplicat„ pentru s„v‚r∫irea
infrac˛iunilor prev„zute de art. 182, 192 ∫i 321 din Codul penal domnului
Zepciuc D„nu˛, n„scut la 11 aprilie 1974 Ón localitatea R„d„u˛i, jude˛ul
Suceava, fiul lui Ioan ∫i Viorica, ∫i condamnat la 3 ani Ónchisoare prin
Decizia penal„ nr. 153 din 11 mai 2000 a Tribunalului Militar Teritorial
Bucure∫ti, r„mas„ definitiv„ prin deciziile penale ale Cur˛ii Militare de Apel
Bucure∫ti nr. 333 din 18 septembrie 2000 ∫i nr. 436 din 14 decembrie
2000.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

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

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 8 august 2005.
Nr. 839.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a procurorului general
al Parchetului Na˛ional Anticorup˛ie
Œn temeiul prevederilor art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„, ale art. 63 alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) ∫i ale art. 81 alin. (2) din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale art. 36 lit. a) din Legea
nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 278
din 3 august 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Ioan Amarie, procurorul general al Parchetului
Na˛ional Anticorup˛ie, se elibereaz„ din func˛ia de magistrat ca urmare a
pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 8 august 2005.
Nr. 840.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ie a unui procuror general adjunct
al Parchetului Na˛ional Anticorup˛ie
Œn temeiul prevederilor art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„, ale art. 63 alin. (1) lit. b) ∫i alin. (2) ∫i ale art. 81 alin. (2) din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i ale art. 36 lit. a) din Legea
nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 278
din 3 august 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Gheorghe ™uhan, procuror general adjunct al
Parchetului Na˛ional Anticorup˛ie, se elibereaz„ din func˛ia de magistrat ca
urmare a pension„rii.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 8 august 2005.
Nr. 841.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru revocarea din func˛ie a procurorului ∫ef adjunct
al Direc˛iei de investigare a infrac˛iunilor
de criminalitate organizat„ ∫i terorism din cadrul
Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie
Œn temeiul prevederilor art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„, ∫i ale art. 53 alin. (4), raportate la art. 50 alin. (2) lit. b) din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului justi˛iei ∫i Hot„r‚rea Consiliului
Superior al Magistraturii (Sec˛ia pentru procurori) nr. 54 din 3 august 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Doamna Gra˛iana Petronela Daniela Isac se revoc„ din
func˛ia de procuror ∫ef adjunct al Direc˛iei de investigare a infrac˛iunilor de
criminalitate organizat„ ∫i terorism din cadrul Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta
Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 8 august 2005.
Nr. 842.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru revocarea din func˛ie a procurorului ∫ef al Direc˛iei
de investigare a infrac˛iunilor de criminalitate organizat„
∫i terorism din cadrul Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte
de Casa˛ie ∫i Justi˛ie
Œn temeiul prevederilor art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„, ∫i ale art. 53 alin. (4), raportate la art. 50 alin. (2) lit. b) din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului justi˛iei ∫i Hot„r‚rea Consiliului
Superior al Magistraturii (Sec˛ia pentru procurori) nr. 54 din 3 august 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Gheorghe Muscalu se revoc„ din func˛ia de
procuror ∫ef al Direc˛iei de investigare a infrac˛iunilor de criminalitate
organizat„ ∫i terorism din cadrul Parchetului de pe l‚ng„ Œnalta Curte de
Casa˛ie ∫i Justi˛ie.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 8 august 2005.
Nr. 843.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru revocarea din func˛ie a procurorului ∫ef al Sec˛iei
de combatere a infrac˛iunilor de corup˛ie
din cadrul Parchetului Na˛ional Anticorup˛ie
Œn temeiul prevederilor art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„, ∫i ale art. 53 alin. (4), raportate la art. 50 alin. (2) lit. b) din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului justi˛iei ∫i Hot„r‚rea Consiliului
Superior al Magistraturii (Sec˛ia pentru procurori) nr. 54 din 3 august 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Vasile Dr„ghici se revoc„ din func˛ia de
procuror ∫ef al Sec˛iei de combatere a infrac˛iunilor de corup˛ie din cadrul
Parchetului Na˛ional Anticorup˛ie.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 8 august 2005.
Nr. 844.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru revocarea din func˛ie a procurorului ∫ef al Sec˛iei
de combatere a infrac˛iunilor de corup˛ie s„v‚r∫ite de militari
din cadrul Parchetului Na˛ional Anticorup˛ie
Œn temeiul prevederilor art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„, ∫i ale art. 53 alin. (4), raportate la art. 50 alin. (2) lit. b) din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului justi˛iei ∫i Hot„r‚rea Consiliului
Superior al Magistraturii (Sec˛ia pentru procurori) nr. 54 din 3 august 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Domnul Ion Panaitescu se revoc„ din func˛ia de
procuror ∫ef al Sec˛iei de combatere a infrac˛iunilor de corup˛ie s„v‚r∫ite de
militari din cadrul Parchetului Na˛ional Anticorup˛ie.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 8 august 2005.
Nr. 845.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 722/9.VIII.2005
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru revocarea din func˛ie a unui procuror general adjunct
al Parchetului Na˛ional Anticorup˛ie
Œn temeiul prevederilor art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei,
republicat„, ale art. 53 alin. (4), raportate la art. 50 alin. (2) lit. b) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, precum ∫i ale art. 36 lit. a) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului justi˛iei ∫i Hot„r‚rea Consiliului
Superior al Magistraturii (Sec˛ia pentru procurori) nr. 54 din 3 august 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Domnul Adrian Horia Miclescu se revoc„ din func˛ia
de procuror general adjunct al Parchetului Na˛ional Anticorup˛ie.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 8 august 2005.
Nr. 846.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru eliberarea din func˛ia de procuror ∫ef al Sec˛iei
de combatere a infrac˛iunilor conexe infrac˛iunilor de corup˛ie
din cadrul Parchetului Na˛ional Anticorup˛ie
Œn temeiul prevederilor art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei ∫i ale
art. 53 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i
procurorilor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii (Sec˛ia
pentru procurori) nr. 54 din 3 august 2005,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Alexandru Florin Chiciu se elibereaz„ din
func˛ia de procuror ∫ef al Sec˛iei de combatere a infrac˛iunilor conexe
infrac˛iunilor de corup˛ie din cadrul Parchetului Na˛ional Anticorup˛ie, ca
urmare a demisiei.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 8 august 2005.
Nr. 847.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL ECONOMIEI ™I COMERﬁULUI

ORDIN
pentru modificarea ∫i completarea Prescrip˛iei tehnice PT A1—2002,
edi˛ia 1, îCerin˛ele tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazo∫i“
Œn aplicarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Inspec˛iei de Stat pentru
Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune ∫i Instala˛iilor de Ridicat (ISCIR), publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, modificat„ ∫i completat„ prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 182/2005,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 254 din 28 martie 2005,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Economiei ∫i
Comer˛ului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere referatul de aprobare prezentat,
ministrul economiei ∫i comer˛ului emite urm„torul ordin:
Art. I. — Prescrip˛ia tehnic„ PT A1—2002, edi˛ia 1,
îCerin˛ele tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare
de combustibili gazo∫i“, aprobat„ prin Ordinul ministrului
industriei ∫i resurselor nr. 397/2002, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 674 din 11 septembrie
2002, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
— La punctul 6.5.2, litera f) va avea urm„torul cuprins:
îf) lista cuprinz‚nd personalul propriu de specialitate.
Av‚nd Ón vedere natura lucr„rilor ce se execut„
(montare/instalare, punere Ón func˛iune, reglaje,
service/repara˛ii, verific„ri tehnice periodice la aparate
consumatoare de combustibili gazo∫i), lucr„ri care implic„
interven˛ii la circuite sub tensiune electric„, conducte sub
presiune con˛in‚nd ap„ cald„ p‚n„ la 105ºC, conducte ∫i
dispozitive sub presiune con˛in‚nd gaze combustibile,
tubulaturi de gaze arse con˛in‚nd gaze poten˛ial nocive,
orice execu˛ie necesit„ o echip„ de minimum dou„ persoane.
Av‚nd Ón vedere nivelul de responsabilitate sub care se
desf„∫oar„ aceste lucr„ri ∫i necesitatea identific„rii
personalului care r„spunde de calitatea ∫i garan˛ia
lucr„rilor, agen˛ii economici trebuie s„ aib„:
— personal de execu˛ie;
— personal de supraveghere tehnic„ ∫i avizare a
conformit„˛ii lucr„rilor executate.
Agen˛ii economici autoriza˛i de ISCIR pentru verific„ri
tehnice periodice trebuie s„ dispun„ de personal tehnic cu

studii superioare, calificat ∫i specializat corespunz„tor prin
cursuri organizate de ISCIR.
Œn acest sens se va prezenta o list„ cuprinz‚nd
personalul propriu al agentului economic ∫i precizarea
tipului de activitate pe care o presteaz„ (execu˛ie,
supraveghere tehnic„ ∫i/sau avizare a conformit„˛ii
lucr„rilor).
La aceast„ list„ trebuie s„ se anexeze documente din
care s„ rezulte:
— preg„tirea profesional„;
— calific„rile ∫i specializ„rile personalului;
— atest„ri acordate de produc„tori;
— experien˛a Ón domeniu (curriculum vitae).
ISCIR poate solicita ∫i verificarea documentelor din care
s„ reias„ c„ personalul tehnic de specialitate propus de
agentul economic pentru autorizare este angajat al acestuia
∫i are experien˛„ Ón domeniu.
NOT√:
Agen˛ii economici care solicit„ autorizarea pentru
verific„ri tehnice periodice ∫i avizarea rapoartelor trebuie s„
aib„ cel pu˛in un angajat cu studii tehnice superioare, care
urmeaz„ s„ fie verificat Ón vederea autoriz„rii pentru
supravegherea tehnic„, avizarea conformit„˛ii lucr„rilor
executate ∫i semnarea documentelor specifice autoriz„rii de
func˛ionare a aparatelor.“
Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Bucure∫ti, 1 august 2005.
Nr. 449.
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